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Анотація. У статті досліджується проблема економічної цивілізації як результату розвитку
суспільства. Показано її сутність і основні структурні елементи, а також відмінність від попередніх
цивілізаційних утворень. Визначено головні характеристики економічного розвитку сучасності в
антропологічному, фінансовому, соціальному аспектах як складові цивілізаційного процесу сьогодення.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ ВЫЗОВОВ
И ЦЕННОСТЕЙ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА
Аннотация. В статье исследуется проблема экономической цивилизации как результата развития
общества. Показаны ее сущность и основные структурные элементы, а также отличие от предыдущих
цивилизационных образований. Определены основные характеристики экономического развития современности
в антропологическом, финансовом, социальном аспектах как составляющие цивилизационного процесса
современности.
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ECONOMIC CIVILIZATION IN THE SYSTEM OF CHALLENGES
AND VALUES OF THE GLOBAL WORLD
Abstract. The article deals with the problem of economic civilization as a result of the development of society.
Its essence and basic structural elements, as well as the distinction from previous civilizational formations are shown.
The main characteristics of the present economic development in the anthropological, financial, social aspects as
components of the civilization process of modernity are determined.
Keywords: economic civilization of economy, profit, competition, money, global space, values.
Актуальність проблеми. Аналіз поняття «цивілізація» у філософських, політичних, культурологічних
дослідженнях визначили її в якості одного з основних методологічних підходів в аналізі соціальних, культурних,
антропологічних умов існування людства. Але із середини ХХ ст. внаслідок краху колоніальних імперій акцент
поступово зміщується на множинний підхід до цивілізаційної тематики, ідеться частіше вже не про цивілізацію,
а про цивілізації. Відповідно й історичний процес постає не як єдиний моноліт, що проходить низку часовопросторових видозмін, а як низка послідовних і співіснуючих соціокультурних формоутворень, локалізованих у
просторі та часі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема цивілізації знайшла всебічний теоретикометодологічний аналіз в роботах М. Данилевського, О. Шпенглера, А. Тойнбі. В наш час проблему цивілізаційної
структури світу досліджують Ю. Пахомов, Ю. Павленко, С. Сіденко, О. Шморгун, Ю. Канигін, В. Ільїн та інші.
Їх дослідження внесли помітний вклад в розуміння процесів цивілізаційного розвитку в умовах глобалізації.
Мета стаття полягає у виявленні змістовної структури і сутності економічної цивілізації як феномену
сучасних геополітичних, фінансових і глобальних процесів.
Виклад основного матеріалу. З другої половини ХХ ст. множинний підхід до цивілізаційної
проблематики поступово стає домінантним. Розширюється спектр вживання семантичних значень слова
«цивілізація». Усе це свідчить, що категорія «цивілізація» і сьогодні залишається одним з найважливіших
актуалітетів соціально-філософських досліджень.
Однак в сучасному, глобальному вимірі цивілізації, що виражається в прискоренні часу і звуженні
простору, з’являються нові підходи до її розуміння. В результаті зміни антропо-культурних орієнтацій,
пов’язаних зі світовою тенденцією стандартизації моральних, освітніх, духовних та інших цінностей з акцентом
на економічній домінанті. Сутність цієї домінанти – в прагненні до вигоди. «Велика колісниця нашого
суспільства, яка раніше безтурботно котилася по колії традиції і стабільності, раптом одержала двигун
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внутрішнього згорання. Угоди, угоди, угоди і вигода, вигода, вигода – саме таким виявилося нове і надзвичайно
ефективне топливо» [9, с. 39]. Це «топливо» стало енергією нової, економічної цивілізації.
Аналіз поняття «цивілізація» показує, що вона з’являється в результаті викликів зовнішніх природних і
соціальних умов існування суспільства. В подальшому відбувається процес «розколу цивілізацій» (А. Тойнбі),
який приводить до нових цивілізаційних утворень. Наприклад, з первинної мінойської цивілізації (2500–1400 рр.
до н.е.) на о. Кріт народилася вторинна – еллінська, а з неї на основі християнства, яке виникло, третинна –
західноєвропейська, християнська цивілізація (з Х ст.). Збереження християнської цивілізації можливо на основі
духовного церковного оновлення, коли релігія поширює свій вплив на економіку, політику, повсякденне життя.
У М. Данилевського, О. Шпенглера і А. Тойнбі термін «цивілізація», крім відмінностей в епітетах, має ще й різне
семантичне значення. За М. Данилевським цивілізація – це період розкриття унікальних задатків, що зумовлюють
своєрідність духовного світу народів і утворюють відповідний культурно-історичний тип, етапи інтенсивної
реалізації його духовних потенцій.
У концепції О. Шпенглера цивілізація – період не розквіту, а, навпаки, омертвіння певної локальної
культури. З приходом нової цивілізації культурна діяльність вироджується в спорт. У сфері етики та філософії на
зміну продукування смислів приходить «холодний» розрахунок. Розглядаючи цивілізацію як специфічне
суспільство, А. Тойнбі робить висновок стосовно дослідження історії: її справжній предмет – життя суспільства
у внутрішніх і зовнішніх його аспектах [6, с. 6-47].
Економічна цивілізація є результатом нелінійного розуміння історії. З його точки зору прогрес
вбачається насамперед у саморозвитку, самовизначенні, самовдосконаленні і самоздійсненні кожною з
цивілізацій своїх, властивих лише їй здатностей, можливостей, здібностей; завдяки цьому – в одночасній
актуалізації, відтворенні та відкритті для себе заново, збагаченні своїм, властивим для відповідної цивілізації,
сутнісним досвідом загальнолюдських, архетипних структур і цінностей, які в індивідуальному розвитку кожної
з цивілізацій збагачуються новими й новими смисловими відтінками. Нині таким відтінком є економічний,
закономірним породженням якого є фінансовий [3, с. 381-382].
Процес становлення економічної цивілізації не є однобічним. Вона пов’язана з культурою, яка пов’язана
з господарством – і як результат, і як начало, і як спосіб, і як засіб. Як нерозривна з господарством культура, так
і цивілізація з культурою, хоча остання може мати місце без всілякої цивілізації. А економіка все ж таки тяжіє до
цивілізації, як і вона до економіки. Прагнення це знаходить вираз, вважає Ю.М. Осипов, в «оцивілізованості
економіки, а з іншого боку – в економізації цивілізації. Історично, і логічно перше передує другому» [5, с. 180].
Економіка має потребу в цивілізаційній організації і реалізації, в іншому випадку вона не відбудеться.
Неможливо уявити економіку з її товарообміном, грошима, кредитами, конкуренцією, монополією, цеховоремісничою організацією, не може функціонувати без політичної влади, права, державної номіналізації грошей,
прокуратури, судів, нотаріусів, адвокатів тощо. Тобто всього того, що властиво цивілізації, міському життю,
господарству міст. Економіка без цього, а також моралі, існувати не може, вона повинна обов’язково пройти
цивілізаційну обробку. Цивілізація з необхідністю цивілізує економіку, оскільки це потрібно для самої
економіки. Ніякої розвиненої економіки не існує без цивілізації. «Цивілізація іманентна економіці, вона в ній
сидить, а тому економіку можна лише умовно розглядати поза економічними за природою, але абсолютно
економічними за функціями і самій участі в економіці цивілізаційних компонентів» [5, с. 181], – підкреслює
Ю.М. Осипов.
Економічна цивілізація заснована на конкуренції, про що свідчить історія. Європейці в ХV столітті, –
зазначає Н. Фергюсон, – були не в змозі вирощувати і виробляти в себе корицю, гвоздику, мускатний горіх, хоча
мали в них потребу. До середини ХV століття стародавній маршрут прянощів з Індії через Аравію і Анатолію
взяли під контроль турки і венеціанці. Португальці, як морська нація, зрозуміли: якщо знайти дорогу в Індію
навколо Африки, то надприбутковий бізнес може опинитися в їхніх руках. Молодий португальський король
Мануел відправляє експедицію Васко да Гами, з 4-х кораблів, успіх якої – знайти нові землі і прянощі – міг
розширити вплив Західної цивілізації за морем. Головною перевагою Заходу була «жорстка конкуренція, яка
стала двигуном Великих географічних відкриттів. Європейці, які відправлялися навколо Африки, зовсім не
прагнули символічної данини. Мова йшла про те, щоб обійти своїх конкурентів в економічному і політичному
відношенні. Успіх да Гами означав би, що Лісабон обійшов Венецію. Європейські експедиції ХVІ століття –
гонка за прянощами – були аналогом космічної гонки ХХ століття» [8, с. 72].
Конкуренція – це змагання за економіку і життя, це боротьба інтересів різних класів, груп і прошарків
населення. Ця боротьба має і політичний характер, часто загострюючись до справжньої війни. Економічна
цивілізація є боротьбою, причому природною, на «багатьох рівнях, в різних сферах, з різних приводів, в багатьох
формах, різними методами, оскільки такими є принципи перемігшого і диктуючого свої умови економізму».
Разом з тим наявність постійної боротьби не викликає «можливості пошуку і встановлення соціального
компромісу підтримки іноді і досить стабільної соціальної рівноваги, що наглядно видно сьогодні по країнах з
високорозвиненою економікою» [5, с. 100], – підкреслює Ю.М. Осипов.
Сучасний глобальний цивілізаційний простір, безумовно, якісно відрізняється від методів конкурентної
боротьби періоду зародження ринкової (капіталістичної) системи господарювання. Глобалізація долає локальні
просторово-часові масштаби, на зміну яким приходить тотальна настанова на інноваційність, яка здатна
створювати дисонанс із новаціями й інноваціями. При цьому для росту цивілізації необхідною була наявність
постійного інноваційного процесу. Але для того, щоб налагодити постійний процес росту, потрібна була
наявність основи (ядра), на яку спирався інноваційний процес. Постійне інноваційне зростання долало
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консервативну традицію, тобто проекцію в минуле. Властива глобалізації орієнтація на майбутнє та на новації
заперечує «вічне повернення того ж самого» (Ф. Ніцше), разом з тим заперечуючи й владу традиції [4]. Остання
втрачає цінність, виконавши своє призначення (відігравши роль культурного ядра у процесі становлення
цивілізації). Відбувається постійне повторення новизни майбутнього, відтак цінністю стає інновація як проекція
в майбутнє.
В роботі «Революційне багатство» Е. Тоффлер зазначає, що цінності народжуються з багатьох джерел,
але «в кожному суспільстві заклади відображають цінності їх творців, і ті, хто обслуговує заклади,
виправдовують їх існування, захищаючи відповідні цінності. Якщо наші ключові інституції не можуть далі
виживати в їх нинішній формі, то нежиттєздатними виявляються і цінності, які вони втілюють. Варто очікувати
краху деяких цінностей і виникнення нових» [7, с. 347].
На більш глибинному рівні аналізу економіки ми знаходимо переконливі докази того, що вона сьогодні
вже не та, чим була раніше, і вся наявна сучасна структура багатства хитається, передбачаючи прихід ще більших
змін. Наприклад, на думку авторитетних американських фінансових експертів, незабаром банки можуть взагалі
зникнути, оскільки багато з їх функцій будуть нікому не потрібні або просто будуть автоматично виконуватися
електронною інфраструктурою. Так само, як фактор «могутнього виробничого сектору», що визначав
індустріальну систему багатства, в постіндустріальній (інформаційній) економіці вже не має такого значення [7,
с. 44-45].
Наведені приклади говорять про трансформацію фундаментальних основ економічної цивілізації.
Зокрема, такої важливої, як наука. До середини ХVІІ століття, в епоху Великих економічних революцій і
започаткування економічної цивілізації, наукові знання почали розповсюджуватися з такою ж швидкістю, як
століттям раніше протестантське вчення. Завдячуючи друкарському верстату і все більш надійному поштовому
зв’язку утворилася чудова мережа передачі знань, якою користувалися вчені. Безумовно, мав місце й
інтелектуальний опір, що цілком закономірно при зміні парадигм, причому в ряді випадків цей опір йшов
зсередини самої наукової спільноти. Не так легко можна було розвивати нову науку поряд з християнською
доктриною, від якої не так багато хто міг відмовитися. Безумовно, інтелектуальна революція здійснила вплив
більш вагомий, ніж релігійна, яка їй передувала. Склалися основні правила досліджень, зокрема стосовно
публікацій результатів і пріоритетів [8, с. 112].
Наведене міркування може видатися наївним в контексті сучасного інформаційного світу. Озброєні
сучасними суперкомп’ютерами і програмами для них, Інтернетом і Всесвітньою Мережею, вчені тепер мають
доступ до могутніх механізмів, які полегшують обмін знаннями і співробітництво. Вони створюють численні
багатонаціональні команди, об’єднуючи свої прозріння, вміння і навички. Але все відбулося завдяки
Промисловій революції, яка прискорилася і піднялася на зовсім новий рівень, коли окрім створення машин, що
виробляли товари, вчені і технологи того часу почали винаходити машини для виробництва машин (виробництво
засобів виробництва). Аналогічний процес в більш широкому масштабі відбувається в області засобів
виробництва знань – інформаційних технологій. Тобто інструментів, які генерують знання, котрі сьогодні
постають найбільш важливою формою капіталу в розвинених країнах.
Сучасні технології активізували розвиток економічної складової цивілізації. Насамперед в силу
виникнення і подальшого інтенсивного розвитку суспільства споживання. Промислова революція не почалася б
в Англії і не розповсюдилась би на Заході без одночасного розвитку динамічного суспільства споживання, про
що вже вказувалося вище. «Чудо індустріалізації, яке майже всі її критики упустити з виду, полягало в тому, що
робітник був одночасно і споживачем» [8, с. 273]. Навіть найбідніший пролетарій мав більше однієї сорочки, і
він прагнув купити ще.
В наші дні суспільство споживання як атрибутивна складова сучасної цивілізації розповсюджено
повсюдно, і можна подумати, начебто воно існувало завжди. Насправді це та інновація, яка дозволила Заходу
випередити всіх. Вражаюча особливість суспільства споживання – його привабливість. На відміну від сучасної
медицини, яка часто насильно розповсюджувалася в колоніях Заходу, суспільство споживання охоче сприйняте
іншим світом. Навіть суспільства, які прагнули піти по антикапіталістичному шляху, не змогли уникнути цього.
Результатом став «один із найбільших парадоксів сучасної історії: економічна система, покликана дати людям
нескінченно широкий вибір, зробила людство майже однорідним» [8, с. 273].
Важливу роль в суспільстві споживання відіграють споживачі. Вони купують товари тривалого
користування, які виробляються грошовою економікою, покращують свої будинки, створюють ринок своїх
продуктів, послуг або вмінь, збільшують свою владу в грошовій діяльності, прискорюють інновації, швидко
створюють і розповсюджують знання, зберігають його в кіберпросторі для програмістів, фінансових експертів,
соціологів, менеджерів тощо. Споживачі активізують економічну діяльність, вони «готують покоління за
поколіннями до створення багатства». Смисл економічної цивілізації полягає в прагненні досягнення багатства,
яке полягає в знаннях, власності, технологіях, і, звичайно, грошах. Економіка вже на початку свого розвитку
обумовлена грошима. Гроші породжуються економікою, а економіку породжують гроші. Немає грошей, немає
економіки, немає зайнятості, немає життя [5, с. 143].
Гроші в економічній цивілізації – це не просто еквівалент. В останні десятиліття ХХ століття стало
зрозуміло, що виробництво більше не управляє економікою так, як в попереднє століття. Господарі засобів
виробництва тепер рідко були окремими особами або окремими сім’ями, і, звичайно, вони вже більше не
складали якійсь особливий клас. Компанії належать мільйонам утримувачів акцій – від пенсіонерів до
мільярдерів, які володіють акціями в сотнях корпорацій. В новій системі влада переходить під контроль нового
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класу фінансистів, котрі іноді володіють, а іноді лише управляють, величезними сумами грошей через брокерські
контори, банки, планування пенсій, страхові агентства або управління фондами взаємодопомоги. Вони більше не
займаються перевезенням шовку, спецій по світу, як і не контролюють виробництво побутових товарів. Вони
контролюють грошовий потік або, точніше, форму грошей. В умовах сучасного пріоритету економічного, по мірі
зміни грошима своєї форми (від паперової до пластикової, електронної, від зрозумілих долара, євро до
зашифрованого, хоча і багатообіцяючого, біткоїну), ці фінансисти управляють переміщенням грошей з одних в
інші валюти, «з акцій в муніципальні облігації, із сертифікатів депозитних вкладів в купівельні опціони, із
закладних у фонди взаємодопомоги або з валютних фондів у «сміттєві» облігації» [1, с. 315].
Після звільнення від державного контролю роль грошей в житті сучасної цивілізації значно збільшилася.
В глобальній економіці, яка і далі продовжує свій розвиток, влада грошей та інститутів, побудованих на ній,
витісняє економіку кожної держави, комбінації держав або міжнародної організації, які сьогодні існують.
Перебуваючи «під захистом» електронної технології, виникає нова глобальна еліта, яка вже не віддана якійнебудь конкретній країні. Підвищення ролі грошей в приватному житті ставить еліту над родинними зв’язками,
релігією, професією і громадянством як визначальними елементами соціального життя [1, с. 316]. Вони є
визначальними для характеристики нинішнього етапу економічної цивілізації.
Сьогодні людина все більше уваги приділяє економіці. Інтенсивне «бомбардування» фінансовими
даними, станом фондового ринку змушує вкладати капітали, здійснюючи вплив на все – від відданості певному
бренду до аутсорсингу, торгової політики і політики взагалі. Зміни у фінансовій інфраструктурі відображають і
зміни економіки на рівні глибинних основ. Її миттєвий вплив на поведінку капіталу на ринку – це складова
частина прискорення всієї економічної активності, «зміни у темпоральному вимірі». Постійні повідомлення зі
світових ринків капіталу відображають їх просторову інтеграцію. Нескінченний потік даних, інформації, знань і
дезінформації про стан фінансових ринків – безумовна реакція на підйом залежної від науки системи багатства.
Результат підйому – мобільність капіталу, він не залишається в рамках окремих інвестицій. Причому змінюється
сам смисл капіталу, монетаризуються такі його форми, як капітал знання, соціальний капітал, економічний
капітал [1, с. 375-376]. Все це свідчення динамічної трансформації економічних процесів в сучасній цивілізації,
які і роблять її, власне, економічною.
Характеризуючи роль економіки в суспільстві зокрема і цивілізації в цілому, А.С. Гальчинський
зазначає, що вона, по-перше, реалізуючи себе як одна з ланок комунікативної системи, перебирає на себе функцію
продукування, розподілу та передавання економічної інформації; по-друге, економіка виступає як один з
механізмів суспільної угоди й приводу забезпечення та перерозподілу між членами суспільства матеріальних та
духовних благ; по-третє, економіка втілює себе як один з інструментів формалізованої та неформалізованої
інституалізації суспільства; по-четверте, як невід’ємна складова суспільства економіка реалізує себе і на основі
принципу самовідтворення, рівноваги та системної збалансованості її структурних складових [2, с. 164].
Висновки. Таким чином, кожна з вказаних ланок та інструментів є важливими складовими організації
суспільної діяльності в структурі цивілізаційного процесу. Економіка як система суспільних відносин втілює себе
у кожній із цих ланок, показуючи тим самим свою включеність у всі сфери життя – соціальну, політичну,
культурну. Економічна цивілізація – суто історичне явище. Це серцевина сучасної економічної історії. Ця
проблема являє собою нелегкий виклик історикам, економістам, філософам, але її вирішення – необхідна умова
подальшого пізнання людини та її місця в сучасному світі.
Список використаних джерел
1. Везерфорд Дж. История денег: от песчаника до киберпространства / Дж. Везерфорд. – М.: ТЕРРАКнижный клуб, 2001. – 320 с.
2. Гальчинський А.С. Політична нооекономіка: Начала оновленої парадигми економічних знань / А.С.
Гальнчиський. – К.: Либідь, 2013. – 472 с.
3. Ільїн В.В. Фінансова цивілізація / В.В. Ільїн. – К.: Книга, 2007. – 528 с.
4. Ницше Ф. Воля к власти / Ф. Ницше. – М.: Эксмо; Харьков: Фолио, 2003. – 864 с.
5. Осипов Ю.М. Философия хозяйства / Ю.М. Осипов. – М.: Юрист, 2001. – 624 с.
6. Павленко Ю.В. Основные подходы к осмыслению истории и проблема их синтеза / Ю.В. Павленко, Ю.Н.
Пахомов, С.Б. Крымский // Пути и перепутья современной цивилизации. – К.: Международный деловой центр,
1998. – С. 6-47.
7. Тоффлер Э. Революционное богатство / Элвин Тоффлер, Хейли Тоффлер. – М.: АСТ; М.: ПРОФИЗДАТ,
2008. – 569 с.
8. Фергюсон Н. Цивилизация: чем Запад отличается от остального мира / Н. Фергюсон. – М.: АСТ: CORPUS,
2014. – 544 с.
9. Хайлбронер Р.Л. Философы от мира сего / Р.Л. Хайлбронер. – М.: КоЛибри, 2008. – 432 с.

7

№2, 2018

УДК 330.15+ 330.34+339.9(045)
ЧЕРНИШЕВ I.В.,
д.е.н., (h.c)
Вiце-президент Мiжнародного центру сприяння
створенню зелених робочих місць і сталого розвитку
(GJASD International), Женева, Швейцарiя
ЗЕЛЕНІ РОБОЧІ МІСЦЯ, СТАЛИЙ РОЗВИТОК І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Анотація. В статті розглянуті проблеми зміни клімату та деградації навколишнього середовища, які
пов’язані з технологічними змінами у світовій економіці. Проаналізовані проблеми і перспективи розвитку
зеленої економіки, зелених інвестицій та робочих місць у країнах світу, відповідно до Цілей сталого розвитку,
проголошених Генеральною Асамблеєю ООН до 2030 р.
Ключові слова: сталий розвиток, зміна клімату, глобальні проблеми, зелена економіка, зелені
інвестиції, зелені робочі місця.
Чернышев И.В., h.c in Economics, Вице-президент Международного центра содействия созданию зеленых
рабочих мест и устойчивого развития, Женева, Швейцария.
ЗЕЛЕНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы изменения климата и деградации окружающей среды,
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"Коли я летів над Атлантичним океаном на моєму сонячному літаку, я пам'ятаю, що дивився на сонце,
яке давало енергію моїм чотирьом електродвигунами та їх величезним пропелерам. Не було шуму, не було
ніякого забруднення, не було нiякого палива ... і я міг летiти завжди. У певну мить я сказав собі: "Це наукова
фантастика, я в майбутньому". Тоді я зрозув, "ні, це не так, я в сьогоденнi". Це те, що технології вже дозволяють
мені зробити сьогодні. Це решта світу, яка є в минулому, що має старі та неефективні пристрої."
(Бертран Піккар)
Актуальність проблеми. У XXI столітті перед людством поставлено кілька важливих завдань.
Найбільш важливою з глобальних завдань є виключення наступу небезпечної зміни клімату за допомогою
зниження викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище. Наступним завданням повинна бути мінімізація
ризиків виснаження природних ресурсів за рахунок використання механізмів, що забезпечують підвищення
енергоефективності у всіх сферах економіки (поновлювані джерела енергії, управління відходами, екологічне
будівництво і транспорт). Не менш важливим завданням стало забезпечення сталого розвитку на основі зростання
економіки, соціальної справедливості та захисту навколишнього середовища.
Цілі сталого розвитку (ЦСР) були започатковані Генеральною Асамблеєю ООН у вересні 2015 року, і з
того часу уряди, бізнес та громадянське суспільство разом з Організацією Об'єднаних Націй почали мобілізувати
зусилля, спрямовані на досягнення до 2030 року Порядку денного сталого розвитку. Універсальний, iнклюзивний
і неподільний, Порядок денний 2030 закликає до універсальних дій усіх країн, спрямованих на поліпшення життя
людей у всьому світі.
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Новий Порядок денний продовжує робити наголос на важливості викорінення бідності як головної цілі,
основою якої є інтеграція економічного, соціального та екологічного аспектів сталого розвитку та закликає всі
країни, бідні, багаті та з середніми доходами, забезпечити щоб ніхто не залишиться ніде позаду. Ці 17 цілей
побудовані за так званими «п'ятьма Ps» - people, planet, prosperity, peace, and partnership, тобто люди, планета,
процвітання, мир та партнерство [1].
1. Цілі сталого розвитку та зелена економiка. Існує широкомасштабна згода про те, що Цілі сталого
розвитку не можуть бути досягнуті без дій для реалізації Паризької угоди 2015 року (СОР21). Зміна клімату та
деградація навколишнього середовища визнані глобальними факторами змін. Поряд із технологічними змінами,
глобалізацією, демографією та іншими важелями вони мають яскраво виражений вплив на зміну зайнятості та
попит на навички. Перехід до екологічно чистої економіки - це створення можливостей для впровадження нових
чистих технологій, зелених інвестицій та робочих місць.
В рамках Конференції Ріо + 20 держави погодилися створити концепцію «зеленої» економіки як
важливий інструмент сталого розвитку. Концепція «зеленої» економіки - це модель, яка веде до поліпшення
здоров'я і соціальної справедливості населення, а також до значного зниження небезпечних впливів на
навколишнє середовище і до зниження екологічного дефіциту. Таким чином, «зелена» економіка, в її простій
формі, може розглядатися як низьковуглецевої, ресурсозберігаюча і соціально інклюзивна модель економіки.
Концепція «зеленої економіки» не замінює концепцію сталого розвитку, але спостерігається широке
визнання того, що досягнення стійкості майже повністю ґрунтується на отриманні економічного права.
Зелена економіка пропонує величезні можливості для створення робочих місць, багато з яких вже
існують у багатьох країнах. Ці можливості варіюються від секторів, традиційно пов'язаних із змістом
навколишнього середовища, такими як відновлювані джерела енергії або переробка вторинної сировини, а також
до інших видів діяльності, які представляють нові сектори зелених робочих місць, такі як стійка мобільність та
діяльність у "традиційних секторах", що мають потенціал для перетворення на стійкі заходи, наприклад,
виробництво цементу, сталі або паперу [2].
1.1. Основнi принципи зеленоï економiки [3]. Основні принципи зеленої економіки можливо
сформулювати наступним чином:
- Справедливiсть та об'єктивність, як в рамках однієї генерації, так і між поколіннями.
- Узгодженння з принципами стійкого розвитку.
- Превентивний підхід до соціальних впливів та впливу на навколишнє середовище.
- Оцінка природного та соціального капіталу, наприклад, інтернаціоналізації зовнішніх витрат,
зеленого обліку, витрат протягом всього терміну експлуатації та вдосконалення управління.
- Стале та ефективне використання ресурсів, споживання та виробництво.
- Потребнiсть в досягненні існуючих макроекономічних цілей шляхом створення "зелених робочих"
місць, викорінення бідності, підвищення конкурентоспроможності та зростання в ключових секторах.
- Відповідно, одним із факторів сталого розвитку зеленої економіки є створення та динамічне
зростання кількості зелених робочих місць.
2. Зелені робочі місця. 24 вересня 2008 року пан Хуан Сомавія (в той час Генеральний директор МОП)
г-н Аким Штайнер (в той час Виконавчий директор ЮНЕП) г-н Гай Райдер (в той час Генеральний секретар
Міжнародної конфедерації профспілок і нинішній Генеральний директор МОП) і г-жа Ронні Голдберг (віцепрезидент Міжнародної організації роботодавців) представили на прес-конференції в м.Нью-Йорку в будівлі
Об'єднаних Націй спільну доповідь, що має назву «Зелені робочі місця: на шляху до гідної праці в стійкому,
низьковуглецевої світі» [4].
Це була перша в історії доповідь, яка містить всебічний аналіз впливу зміни клімату на світ праці та
пов'язаних з ним зусиль пом'якшення наслідків. В докладі говориться про негативні наслідки зміни клімату для
робітників, особливо тих, чиї засоби існування залежать від сільського господарства та туризму; в ньому вперше
були представлені на глобальному рівні фактичні дані про те, що в деяких секторах та країнах створюються
"зелені" робочі місця
2.1. Що таке «зелені робочі місця»? Термін "зелені робочі місця", як правило, відноситься до людей,
що працюють в екологічно стійких та екологічно безпечних робочих місцях. Другими словами, зелені робочі
місця знижують до стабільних рівнів впливу підприємств та галузей економіки на навколишнє середовище. Це є
вид діяльності в сільському господарстві, ромисловості, сфери послуг та адміністрування, який вносить свій
внесок у збереження або відновлення якості навколишнього середовища [5].
Зелені робочі місця створені в багатьох галузях економіки від енергозбереження до переробки відходів і
від сільського господарства та будівництва до транспортування. Завдяки зеленню робочих місць та застосуванню
високих технологічних стратегій можна скоротити споживання енергії, сировини та води, звільнити економіку
від вуглеродних речовин і зменшити викиди тепличних газів, мінімізувати будь-які форми забруднень або
скоротити кількість відходів виробництва, захищати і відновлювати екосистему та біологічне різноманіття.
Зелені робочі места грають вирішальну роль при скороченні наслідків впливу економічної діяльності на
навколишнє середовище.
2.2. Програма МОП «Зеленi робочі мiсця». В 2009 році МОТ ініціювало Глобальну Програму «Зелені
робочі місця» для просування можливостей, рівності та справедливого переходу до низькоуглеродної,
кліматично стійкої та екологічно чистої економіки. Програма сприяє співпраці між урядом, роботодавцями та

9

№2, 2018

працівниками у створенні узгодженої політики та ефективних програм, які будуть підтримувати "зелену"
економіку з "зеленими" робочими місцями та гіду працю для всіх.
В даний час Програма МОП використовує більш широке визначення «зелених робочих місць»: «Робочі
місця є зеленими, коли вони допомагають зменшити негативний вплив на навколишнє середовище і, в кінцевому
підсумку, призводять до екологічно, економічно та соціально стійким підприємствам та економіці. Точніше
зелені робочі місця є гiдгими робочими місцями, які: скорочують споживання енергії та сировини; обмежують
викиди парникових газів; скорочують до мінімуму відходи та забруднення навколишнього середовища; а також
захищають і відновлюють екосистеми».
Програма "Зелених робочих місць" поступово надала допомогу більш ніж 30 країнам шляхом створення
відповідної експертизи та інструментів МОП у спеціальних сферах роботи. Послуги програми включають:
- Створення знань шляхом документування досвіду, проведення глобальних, регіональних та галузевих
досліджень, а також створення основних звітів та рекомендацій щодо взаємозв'язку між трудовими та
екологічними проблемами.
- Адвокація шляхом побудови партнерських відносин.
- Розвиток потенціалу шляхом надання зацікавленим сторонам можливостей вивчити основні
концепції "зелених робочих місць", відповідні підходи, існуючі інструменти та найкращі практики.
- Діагностика та визначення пріоритетів шляхом визначення галузей економіки, які мають великий
потенціал для створення зелених робочих місць через оцінювання національних екологічних робочих місць.
- Консультування з питань політики щодо розробки та впровадження ефективної національної або
секторальної політики, яка створює "зелені" робочі місця, сприяє соціальній інтеграції та поліпшенню сталого
розвитку;
- Обмін знаннями, щоб інші могли вчитися на основі кращих практик та досвіду країн. Дуже коротко,
цілісний підхід Програми заради створення нових і кращих зелених робочих місць полягає в
наступному (див.рис.1):

Рис. 1. Програми заради створення нових і кращих зелених робочих місць
2.3. Характеристика зелених робочих мiсць [7]. Зразком може служити, що вклад робочих, зайнятих у
виробництві автомобілів з використанням паливно-ефективних або гібридних двигунів, за зниженням викидів
транспорту буде нижче, ніж вклад тих, хто працює в системі громадського транспорту. Крім того, те, що сьогодні
вважається топливо-ефективним, через десять років вважатись таким вже не буде. Таким чином, поняття зеленого
робочого місця не є абсолютним, але «відтінком» зеленого присутня, і згодом ця дана концепція буде
розвиватися (див. табл.1).
Таблиця 1
Відтінки зелені: заходи по збереженню навколишнього середовища
в основних сегментах економіки
Енергопостачання Комплексна газифікація/зв'язування вуглецю
Комбіноване виробництво (тепла і енергії)
Поновлювані джерела (вітер, сонце, біопаливо, геотермальні джерела, невеликі гідроджерела); тепловиділяючі елементи
Транспорт

Більше автомобілів з паливно-ефективними двигунами
Гибридно-електричні, електричні автомобілі та автомобілі на паливних елементах
Групове користування автомобілями
Громадський транспорт
Не моторизований транспорт (піші та велосипедні прогулянки), зміна стратегії по
використання земельних угідь і видах поселення (скорочення відстаней і залежності
вiд засобiв транспорту).
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Продовження таблиці 1
Контроль над забрудненням (газопромивачі і інші технології вихлопних труб)
Ефективність енергії і матеріалів
Техніка чистого виробництва (без вмісту токсинів)
Цілісна економічна, промислова та соціальна структура, яка прагне до створення
систем, які є не тільки ефективними але і по суті безвідходними (системи із замкнутим
циклом)

Будівництво

Освітлення, енергоефективні пристрої та офісне обладнання
Опалення та охолодження за допомогою сонця, сонячні панелі

Модифікація

Зелені будівлі (енерго-ефективні вікна, ізоляція, будівельні матеріали, опалення,
вентиляція і кондиціювання)
Пасивно-сонячні будівлі, будівлі з нульовими викидами.

Продаж

Просування ефективних товарів і використання еко-етикеток
Зберігання на складах, розташованих недалеко від місця проживання
Скорочення відстаней доставки (від місця виробництва до місця зберігання)
Нові види послуг (послуги з продажу, а не по товарам)

Сільське
господарство

Збереження земель
Ефективність води
Методика органічного зростання
Скорочення відстаней між фермами і ринками

Лісне
господарство

Проекти по відновленню лісів і лісопосадок
Агролiсне господарство
Стале управління лісовими господарствами і схеми сертифікації
Припинення вирубки лісів.

Зеленi робочі мiсця охоплюють широкий перелік професійних видів діяльності, ремесел та
спеціальностей. Деякі з них представляють абсолютно нові види робіт, але більшість є традиційними професіями,
хоча і з невеликими змінами по суті змісту та відношенню до самої роботи. Це стосується як прямых, так і
косвених зелених робочих місць, створених у промисловості та пов'язаних з постачаннями.
У нових галузях промисловості із застосуванням нових технологій, таких як виробництво енергії за
допомогою вітру і сонця, ланцюжок поставок полягає в основному з традиційних галузей промисловості, а саме
виробництва заліза, сталі та виготовлення частин для різного роду машин.
Зелені робочі місця мають велику живучість і величезний потенціал, якого вистачить для всіх робітників
- від тих, хто зайнятий на ручних роботах і до кваліфікованих робітників, від ремісників і малих підприємців до
висококваліфікованих техніків, інженерів і менеджерів. Зелені робочі місця існують і можуть розвиватися далі в
багатьох секторах економіки, як в місті, так і в селі.
2.4. Де можна знайти зелені робочі місця? Мільйони зелених робочих місць вже створені, а в таких
галузях, як поновлювані джерела енергії, їх число зростає швидкими темпами. У той час, поки погляд на зелені
робочі місця, як джерело зайнятості і чистого розвитку, спрямований у майбутнє, багато зелених робочих місць
невиправдано забуті. Чиселнiсть створених зелених робочих місць і запланованих дуже велика, але незрівнянно
мала по відношенню до загальної кількості світової робочої сили, яка становить 3 мільярди чоловік. Крім того,
не всі ці робочі місця є додатковими, так як найбільші виграші і втрати можуть мати місце в інших
галузях економіки.
Значення зелених робочих місць може бути правильно оцінене при ширшому погляді на трансформацію
в бік зеленої економіки. Озеленення підприємства і перевизначення багатьох робочих місць: найбільш
поширеною зміною при озелененні економіки буде перевизначення багатьох робочих місць. Були
прибиральниками і обслуговуючим персоналом - стали менеджерами по обслуговуванню і логістики, були
електриками - стали експертами інформаційних технологій, були каменярами - стали архітекторами, були
клерками по кредитах - стали менеджерами з інвестицій: люди на робочих місцях на всіх рівнях побачать, як
змінюється зміст роботи, її виконання і вимоги до професійних навичок.
Цей поступово збільшучий і розширючий перехід до озеленення більшості робочих місць може внести
істотний внесок у зниження впливу на навколишнє середовище і запобігання небезпечноï зміни клімату. Ці
виграші часто бувають швидкими, низькозатратним і навіть прибутковими. Вони не вимагають великих вкладень
в нові технології. В даному випадку, всього лише був використаний наявний потенціал. Зелені робочі місця і
зелені підприємства стійкі, і внаслідок цього вони гарантують більш стабільну зайнятість і надійний дохід.
Поширення та озеленення секторів економіки, що займаються переробкою і збутом: зелені технології та
зелені робочі місця також впливають на навколишнє середовище через їх тісний зв'язок з різними секціями
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економіки і робочими місцями, які не можна назвати ні «коричневими» - забрудненими - ні зеленими. Наприклад,
робота в секторі відновлюваних джерел енергії істотно знижує ступінь впливу на екологію в тих секторах, які
вони забезпечують енергією. Ще один приклад, внесок сектора інформаційних технологій поки ще дуже
скромний, але він росте швидкими темпами в боротьбі за зниження викидів парникових газів.
Якби поновлювані джерела енергії забезпечували нею інтернет, комп'ютери в офісах, мобільні телефони
і відтворювали кошти, то цей великий і зростаючий сектор економіки був би перетворений в сферу діяльності з
низьким рівнем впливу на навколишнє середовище, і зайнятість в секторі інформаційних технологій в сьогоденні
і майбутньому стала б більш стійкою.
2.5. Зелене підприємництво. Зелене підприємництво є діяльністю, свідомо направленої на вирішення
проблем, пов'язаних із захистом/збереженням навколишнього середовища в соціальному контексті шляхом
здійснення підприємницьких ідей, пов'язаних з високим ступенем ризику, результатом якої є позитивний вплив
на навколишнє середовище з одночасним збереженням стабільного фінансового стану. Зелений підприємець це
людина, яка починає і веде підприємницьку діяльність, початковою метою якої є виробництво зеленої продукції
з використанням зеленого процесу виробництва. Є безліч варіантів зеленого бізнесу, якими иснує можливсть
займатися неповний робочий день і з невеликими інвестиціями. Це залежить від того чи людина зацікавлена в
неповному робочому або повному робочому дні зеленого бізнесу, ось п'ять найкращих ідей, в які зелені
підприємці можуть інвестувати та приєднатися до зеленої бізнес-революції [7]: 1. Зелені розробки програмних
додатків; 2. Управління відходами/ бізнес переробки відходів; 3. Виготовлення зелених виробів; 4. Зелений
консалтинг; 5. Аудитор енергоефективності.
Є кілька компаній, які вжили заходів, щоб стати "екологічно чистішими" та більш дружними до
навколишнього середовища. Наприклад, гігант Google створив проект, щоб створити власну енергію завдяки
відновлюваним джерелам, як вітер та сонячне світло. У них навіть є сайт, створений для просування зеленої
концепції. Щороку все більше і більше людей усвідомлюють цю велику проблему, з якою ми стикаємося. Багато
урядів створили закони для зменшення цих проблем або, принаймні, винагороду компаній, які усвідомлюють і
діють, щоб вирішити цю проблему і покарати в економічних аспектах ті, які є активною частиною проблеми.
Також багато некомерційних організацій розповідають людям у всьому світі, що вони можуть допомогти
зменшити проблему, придбавши свої послуги та товари від компаній, які створили добросовісну для
навколишнього середовища політику.
3. Зелені робочі місця в світі. Економіка ЄС сильно залежить від навколишнього середовища. За
даними 2013 року, екологічна економіка або компанії "еко-індустрія" налічують понад 4,2 мільйона чоловік,
оборот яких перевищує 700 мільярдів євро. Сектор екологічних товарів та послуг допомагає керувати
забрудненням та природними ресурсами. Це охоплює, зокрема, поводження з відходами, забруднення повітря,
контроль та очищення грунту, а також переробку відновлюваної енергії та водопостачання. Згідно з інформацією
Євросоюзу (SustainLabour), на кожен мільярд євро, вкладених в енергоефективне будівництво створюється 25,900
робочих місць. В результаті, в 2013 роцi в Європейському Союзі були створені 232,050 робочих місць в
промисловості з виробництва ізоляційних матеріалів [10].
Згідно з оцінками, наведеними у Щорічному звіті Міжнародного агентства з відновлюваних джерел
енергії (IRENA) «Поновлювані джерела енергії і створення робочих місць, 2017 рік» [11], у глобальному секторі
відновлюваних джерел енергії у 2016 році було зайнято 9,8 млн. чоловік, або зрiст на 1,1% у порiвняннi з 2015
роком. Робота в поновлюваних джерелах енергії, крім великої гідроенергії, у 2016 р. збільшилася на 2,8% i
встановила - 8,3 млн. чоловік. Китай, Бразилія, Сполучені Штати, Індія, Японія та Німеччина склали більшу
частину робот з поновлюваних джерел енергії. Пересування в бiк Азії продовжувалося, причому 62% загального
обсягуi розташована на континенті.
Сонячна фотоелектрика (PV) була найбільшим роботодавцем, з 3,1 мільйона робочих місць, що на 12%
більше нiж у 2015. Зростання відбулося в основному в Китаю, Сполучених Штатів та Індії, тоді як робочi мiсця
скоротилася вперше в Японії і продовжувала падати уа європейському Союз. Внесок нових вітроустановок у
створеннi робочих мiсць в Сполучених Штатах, Німеччинi, Індіï та Бразиліï становив до 7% збільшення світової
зайнятості, пов'язаної з використанням вітрів, що досягало 1,2 млн. робочих місць. Далi йшли рідке біопаливо
(1,7 млн. робочих місць), тверда біомаса (0,7 млн.) Тт біогаз (0,3 млн. робочих місць) якi були також основними
роботодавцями, робота яких зосереджена на постачанні сировини. Бразилія Китай, Сполучені Штати та Індія
були ключовими ринками на ринку біоенергетики. Доповідь показала, що Китай веде глобальну роботу в галузі
поновлюваних джерел енергії з приблизно 3,4 млн прямих і непрямих робочих місць, за яким слідують Бразилія,
США, Індія та Німеччина.
Робочi мiсця в сонячному опаленні та охолоджуванні знизилася на 12% до 0,8 млн. осіб з причини
уповільнення викристання таких установок на основних ринках свiту, таких як Китай, Бразилія та Європейський
Союз. У галузях великоï гідроенергетицки буо дзайнято 1,5 млн. чоловік (прямі робочі місця), з яких близько
60% ті, що працюють і обслуговуються. Основними робочими ринками були Китай, Індія, Бразилія, Російська
Федерація та В'єтнам. Гендерна дискримінація у сфері зайнятостіу галкзях відновлюваної енергетики виглядає
менш виражено ніж в енергетичному секторі. Проте проблеми, пов'язані з працевлаштуванням і просування
залишається.
Висновки. Тема «зелена економіка, зеленi робочi місця та сталий розвиток» є частиною університетської
навчальної програми, або спеціального курсу, для викладання та вивчення якого потрібно кілька десятків
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навчальних годин. В даній статті наведено короткий огляд та надані визначення таких понять, як «зелена
економіка» та «зелені робочі місця», показана їх роль у досягненні цілей салого розвитку. За останні десять років
тема зелених робочих місць та сталого розвитку перейшла з розряду наукової концепції у галузь практичного
застосування її основних елементів з метою створення сталих робочих місць і гидноï зайнятості.
Слiд вiдзначити, що створення зелених робочих місць та зеленого підприємництва отримало широку
підтримку ділових кіл не тільки в розвинених, але і в країнах, що розвиваються, що має важливе значення для
збереження біологічноï рівноваги та захисту біорізноманіття на нашій планеті. В цьому зв'язку особливо приємно
відзначити той факт, що в Україні спостерігаються позитивні зрушення у сфері екологічно чистого фермерства
та створення зелених робочих місць у сільському господарстві, лісокористуваннi та екологічному туризмi.
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ГЛОБАЛЬНІ АСИМЕТРІЇ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Анотація. В статті розглянуті проблеми нерівномірності соціально-економічного розвитку країн в
умовах глобалізації, що проявляється в динаміці і показниках економічного розвитку, інноваційних процесах,
показниках людського розвитку і т.д. Показана ключова роль науково-технологічного прогресу в економічному
зростанні країн і їх зміні позицій у світовій економіці. Розглянуті перспективи створення ефективної системи
глобального управління, яка має враховувати міжнародні і національні інтереси всіх країн для подолання
існуючої в наш час глобальної асиметрії в соціально-економічному розвитку країн і регіонів світу.
Ключові слова: глобалізація економіки, асиметрія світового економічного розвитку, інноваційний
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ГЛОБАЛЬНЫЕ АСИММЕТРИИ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы неравномерности социально-экономического развития
стран в условиях глобализации, которые проявляются в динамике и показателях экономического развития,
инновационных процессах, показателях человеческого развития и т.д. Показана ключевая роль научнотехнологического прогресса в экономическом развитии стран и их смене позиций в мировой экономике.
Рассмотрены перспективы создания эффективной системы глобального управления, учитывающей
международные и национальные интересы всех стран для преодоления существующей в наше время глобальной
асимметрии в социально-экономическом развитии стран и регионов мира.
Ключевые слова: глобализация экономики, асимметрия мирового
экономического развития,
инновационное развитие, глобальное управление.
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Aviation University.
GLOBAL ASYMMETRY IN WORLD ECONOMIC DEVELOPMENT
Annotation. The article deals with the problems of the unevenness of national socio-economic development in
the context of globalization, which reveal themselves in the rates and various indicators of economic development,
parameters of innovation processes, human development indices, etc. The author exposes the key role of scientific and
technological progress in economic development of various countries and in the change of their positions in the world
economy. The research also considers the prospects of creating an effective system of global governance, with due
account of international and national interests of all countries to overcome the existing global asymmetry in the social
and economic development of different countries and regions of the world.
Key words: globalization of economy, asymmetry of global economic development, innovation development,
global governance.
Актуальність теми. Поширення процесу глобалізації стало домінуючою тенденцією світового розвитку.
Поряд зі значними перевагами, що отримали країни внаслідок інтенсифікації міжнародної торгівлі, інвестицій,
процесів транснаціоналізації виробництва, у світовій економіці існують проблеми, найперше – посилення
асиметрії світового економічного розвитку. Ці проблеми є актуальними та потребують теоретичних досліджень
для прогнозування їх можливих наслідків. В даній статті й поставлена задача проаналізувати основні чинники
нерівномірності економічного розвитку країн та визначити засади розробки механізмів управління глобальними
процесами на національному та глобальному рівні з метою запобігання загострення протиріч сучасного світу.
Постановка проблеми. Світовий розвиток завжди характеризувався нерівномірністю соціальноекономічного розвитку країн, проте найбільшою асиметрією він відзначається в умовах глобалізації економіки.
Це пов'язане з тим, що країни мали різні рівні розвитку, а під впливом процесів транснаціоналізації, посилення
глобальної конкуренції, розвитку інновацій одні країни змогли включитися в процес глобалізації і отримати від
нього вигоди, а інші ні. І цей розрив збільшується. Водночас з’являються нові лідери і центри економічного
зростання, які змогли використати науковий і людський потенціал для забезпечення економічного прориву.
Сучасна асиметрія у глобальній економіці може мати негативні наслідки для соціального розвитку і якості
інститутів, що здатне уповільнити прогрес в області людського розвитку і сталого розвитку. Тому необхідним є
вироблення ефективних механізмів управління на глобальному рівні.
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Аналіз останніх досліджень. Проблеми глобального розвитку досліджені в фундаментальних працях
відомих західних вчених, зокрема, Дж. Стігліца, Дж.Сакса, У.Бека, М. Кастельса, Г.Колодко та ін.
Значний вклад в розробку проблем розвитку в умовах глобалізації внесли відомі українські вчені, серед
яких О.Білорус, А.Поручник, Т. Циганкова, В.Сіденко, Я.Столярчук, Д.Лук’яненко, О.Рогач, А.Філіпенко,
Т.Циганкова та ін. Вони вважають, що на глобальному рівні мають бути сформовані ефективні важелі
управління, а тому невідкладною є розробка їх стратегічних напрямів.
Виклад основного матеріалу. З другої половини ХХ ст. у світі посилюються тенденції глобалізації,
зростає економічна і політична взаємозалежність країн і регіонів світу, відбувається формування глобальних
інститутів. За останні десятиріччя глобалізація стала однією з центральних проблем економічних, філософських,
історичних, соціологічних і політологічних досліджень вченими усього світу. Вже зараз можна стверджувати, що
процес глобалізації має неоднозначний вплив на розвиток продуктивних сил, людського суспільства, країн та
регіонів світу.
Дослідження процесу глобалізації, у тому числі транснаціоналізації виробництва, посилення фінансових
та інвестиційних потоків, товарів і послуг, дозволяє відмітити низку позитивних тенденцій у світовому розвитку,
зокрема: швидке економічне зростання в багатьох країнах в результаті відкриття ринків для міжнародної торгівлі,
зростання обсягів іноземних інвестицій, поширення новітніх технологій, створення мільйонів робочих місць,
дерегулювання і зростаюча гнучкість ринків стимулювали економічне зростання і підвищення рівня життя
населення, суттєве розширення асортименту доступних споживчих товарів, створення умов для вільного
поширення інформації в раніше закритих суспільствах. Причому, найбідніші країни, з врахуванням їх більш
низького вихідного рівня, росли швидше.
Оцінюючи вплив процесу глобалізації на світовий розвиток, лауреат Нобелівської премії з
економіки Дж. Стігліц відмічав, що відкриття ринків для міжнародної торгівлі допомогло багатьом країнам
здійснити набагато більш швидке економічне зростання, ніж це могло бути в іншому випадку. Стимульований
експортом ріст був центральним пунктом промислової політики, що збагатив значну частину країн Азії і суттєво
покращив життя мільйонів людей. Завдяки глобалізації збільшилась тривалість життя у багатьох народів світу,
підвищився їх життєвий рівень [1].
Важливо відмітити, що в умовах глобальних трансформацій в багатьох країнах світу відбулися значні
зрушення у розвитку людського потенціалу за рахунок зростання ВВП, витрат на освіту, охорону здоров’я та
добробут, що знайшло віддзеркалення в Індексі людського розвитку. За даними ООН, за останні три десятиліття
всі регіони і групи країн за цим показником досягли суттєвого прогресу – величина глобального індексу в 2017
г. зросла на 21,7 % порівняно з 1990 р. В усьому світі люди живуть довше, краще, мають більш широкі життєві
можливості. При цьому найбільш зростаючими регіонами за цим показником за період 1990–2017 рр. були
Південна Азія, Східна Азія і Тихоокеанський регіон та Африка на південь від Сахари. Водночас, в країнах –
членах ОЕСР приріст був незначним, що дозволяє сподіватися на скорочення розриву в рівнях людського
розвитку між регіонами в перспективі [2, с.2].
Позитивний вплив на соціально-економічний розвиток мало поширення процесів транснаціоналізації в
країнах, що розвиваються. В зв'язку з цим актуальні висновки А.Дж.Тойнбі, британського вченого, дослідника
розвитку цивілізацій, який відмічав, що успішна експансія західної цивілізації за власні цивілізаційні межі
підштовхувала країни, що є об'єктом такої експансії, до модернізації, пов'язаної із засвоєнням деяких особливих
елементів західної цивілізації. Модернізація і перетворення полягали, з одного боку, в пристосуванні форм
масового виробництва до місцевої цивілізаційної специфіки а, значить, в просуванні техніки і технології Заходу
в нові соціокультурні регіони, а з іншого – в освоєнні політичних форм сучасної демократії [3].
В цілому глобальні ринки, глобальні технології, глобальні ідеї і глобальна солідарність можуть
збагатити життя людей в усіх країнах та значно розширити можливості вибору. Ріст взаємозалежності між
людьми стимулює формування спільних цінностей і сприяє розвитку людини в глобальному масштабі.
Відмічаючи позитивні сторони поширення глобалізації, необхідно враховувати нові проблеми і
протиріччя, породжені цим процесом, які є об’єктивним фактором та джерелом постійного розвитку світової
економічної системи. Ці протиріччя в сучасній науковій літературі розглядаються як глобальні виклики, які слід
розуміти як проблеми глобального характеру, які є наслідком нових трансформаційних тенденцій у розвитку
світового господарства, що порушують загальну динаміку стабільного відтворення суспільно-політичних,
соціально-економічних і правових міжцивілізаційних відносин у межах нового світового порядку. Поняття
«глобальні виклики» започатковано в середині ХХ ст. в працях А.Тойнбі та стало надзвичайно актуальним на
рубежі ХХ и ХХI ст.
Економічні явища і процеси, що відбуваються у світовій економіці, не можуть перебувати у
рівноважному стані. Під впливом трансформаційних змін в глобальній економіці накопичуються асиметрії,
порушуючи рівновагу та створюючи певний дисбаланс в її розвитку. Асиметричність є характерною рисою
глобалізації і, як наслідок, світового економічного розвитку.
За визначенням німецького соціолога У. Бека, глобальні проблеми є наслідком нелінійних процесів
світового розвитку та характеризуються динамізмом, комплексністю, взаємозалежністю, великою гостротою,
історичною ієрархічністю і т.д. [4]. Тому дослідження сучасних трендів і трансформацій світової економіки є
актуальною теоретичною та прикладною задачею.
Дослідження сучасного процесу глобалізації свідчить, що глобальна економіка не є економікою
планетарного масштабу, тобто вона не охоплює всі економічні процеси, території і людей, хоча і має вплив на
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все людство. На сегментарний характер глобальної економіки вказує багато зарубіжних дослідників. Зокрема,
М. Кастельс, фахівець в галузі інформаційного суспільства, відзначає, що "незважаючи на планетарний ефект
від глобальної економіки, її існування і форми торкаються лише окремих сегментів й економічних структур,
країн і регіонів пропорційно конкретному положенню країни чи регіону в міжнародному поділі праці" [5].
Вже зараз стає очевидним, що глобальна економіка характеризується фундаментальною асиметрією між
країнами за рівнем їхньої інтеграції, конкурентному потенціалу і частці вигод від економічного росту.
Звичайно, світ завжди був неоднорідним, розвиток відбувався стрибкоподібно, змінюючи лідерів і
тягнучи за собою зростаючу диференціацію матеріального становища жителів планети і нерівномірність
економічного розвиту країн. І тисячу років тому практично в усіх країнах тодішнього світу відмічалися
відмінності в рівні розвитку, проте вони були невеликими, а сам рівень дуже низьким. Помітний розрив у
розвитку країн стався в ХІХ столітті. Якщо в 1820 р. 3ахідна Європа, Північна Америка, Японія, Австралія і Нова
Зеландія мали дохід на душу населення, що перевищував середній дохід решти світу приблизно в два рази, то
тепер це співвідношення становить 7:1 [6].
Нерівномірність розвитку в сучасному світі просліджується за всіма напрямами. Найперше, сучасна
епоха характеризується наявністю глибокої асиметрії у світовій економіці і її соціальній структурі. З одного боку,
виділяється невелика група країн з високим і середнім рівнем цивілізаційного розвитку (країни ОЕСР), а з іншого
боку – велике число країн, що розвиваються, які знаходяться на початкових стадіях індустріальної і науковотехнічної цивілізації. На початку ХХІ ст. на долю найбільш розвинених країн припадає менше 12% населення і
близько 60% світового ВВП. Частка найменш розвинених країн в населенні Землі становить 12%, а у світовому
ВВП – 1%.
Розвинуті країни світу зосередили значний промисловий і гуманітарний потенціал та стали лідерами
світового розвитку, що зуміли виробити технологічно унікальний продукт на базі інформаційних, наукових і
заснованих на знаннях інноваціях. Зараз вони мають левову частку у світовому валовому продукті. Так, в
рейтингу країн за розміром ВВП найвищі позиції посідають: США – 23,6% світового ВВП, Китай – 14,8%, Японія
– 6,2%, Німеччина – 4,7%, Велика Британія – 3.6%, Франція – 3,4% [7].
Значні відмінності країн відмічаються за Індексом людського розвитку. Найвищі рейтингові позиції
постійно посідають найбільш розвинені країни світу – Норвегія, Швейцарія, Австралія, Ірландія та Німеччина,
а нижню п’ятірку складають найменш розвинені – Бурунді, Чад, Південний Судан, Центральноафриканська
Республіка та Нігер [2]. Розрив в рівнях людського розвитку є віддзеркаленням нерівності можливостей доступу
до освіти, медичного обслуговування, зайнятості, кредитів, природних ресурсів і т.д. Нерівність є не лише
відхиленням від соціально-правових норм, але й може породжувати екстремізм і підривати зусилля з
забезпечення інклюзивного і сталого розвитку. Високий рівень нерівності може мати негативні наслідки для
соціального розвитку і якості інститутів, що, в свою чергу, здатне уповільнити прогрес в області
людського розвитку.
Вражаючі відмінності прослідковуються за одним із основних показників економічного розвитку країн
– ВВП на душу населення (див. рис.1).
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Рис.1. ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності в країнах світу в 2001 та 2017 рр.
Джерело: ПРООН, Доклад о развитии человека. 2003; ООН, Индексы и индикаторы человеческого
развития. Обновленные статистические данные 2018.
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Зараз дистанція між найбагатшими і найбіднішими країнами збільшилася до размірів прірви. Найбагатша
країна Катар, маючи ВВП на душу населення 116818 дол. США, багатша за найбіднішу країну ЦАР з доходом
663 дол. у 176 разів.
Нерівномірність економічного розвитку країн обумовила нерівномірність розподілу доходів і багатства
між країнами світу. За даними Oxfam International, найбагатші вісім людей світу – Б. Гейтс, У. Баффет, К. Слім,
Д. Безос, М. Цукерберг, А.Ортега, Л. Еллісон і М.Блумберг разом мають $426 млрд., або стільки грошей, як 3,6
млрд найбідніших людей у світі [8].
Водночас гострою глобальною проблемою є проблема бідності. За даними дослідження Програми
розвитку ООН у 2018 р., яке охопило 105 країн, в яких проживає 75% населення світу, або 5,7 млрд. чол. 23,5%
з них (1,3 млрд.) живуть за межею бідності, а майже половина (46%) з них живуть в «абсолютній бідності» і не
мають доступу до охорони здоров’я та освіти. Кількість людей, що страждають від голоду в світі досягла 1 млрд.
і більше 1 млрд. чол. не мають доступу до чистої питної води. Важливо, що майже 50% бідних — неповнолітні.
При цьому 82% всіх найбідніших людей на Землі проживають в Африці на південь від Сахари і в Південній Азії.
До країн з найбільшою кількістю бідних відносяться Індія, Нігерія, Ефіопія, Пакистан, Бангладеш [2].
Стандарти життя, що утвердилися в країнах Заходу, залишаються недоступними для більшої частини
населення світу. Це створює загрозу голоду в багатьох регіонах і породжує нові соціальні проблеми – вимушену
міграцію, відсутність безпеки, беззахисність перед організованою злочинністю. Відстоювання пріоритету
духовних цінностей, найперше, справедливості, в глобальному масштабі сприяло б зменшенню цього розриву.
Суттєва різниця в потенціалі учасників і нерівність стартових можливостей в глобалізованому світі
ведуть до посилення нерівномірності соціально-економічного розвитку різних регіонів світу, країн і народів.
Звичайно, це протиріччя мало місце і раніше, але глобалізація значно прискорює і загострює цей процес.
Соціально-економічний розвиток країн обумовлює їх включення в процеси глобалізації, що
віддзеркалює Індекс глобалізації (KOF Swiss Economic Institute: The Index of Globalization). За рейтингом, у 2017
р. із 193 країн світу найвищі позиції посідали Нідерланди, Ірландія, Бельгія, Австрія, Швейцарія, данія, Швеція,
Велика Британія, Франція, Угорщина, Канада, Фінляндія, Португалія, Кіпр, Чехія, Німеччина, Іспанія,
Словаччина, Люксембург, Сінгапур, Норвегія, Австралія, Італія [9].
Надзвичайно важливим чинником розвитку і одночасно диференціації країн у ХХІ ст. є технологічний
прогрес. В кінці ХХ ст. постіндустріальний Захід став зосередженням наукового потенціалу людства. Посідаючи
провідні позиції майже за всіма напрямами НТП, ці країни мають значні переваги в галузі наукових винаходів,
розробки патентів і ліцензій, мають величезну технологічну перевагу, цілком домінують у фундаментальних і
прикладних дослідженнях. Водночас технологічні новації, що складають основу національного багатства
постіндустріальних держав, часто не можуть бути ні ефективно впроваджені, ні скопійовані в рамках
індустріальних чи аграрних суспільств, але тільки на основі таких нововведень можливий
поступальний розвиток.
У той же час діюча система створення і практичного використання інтелектуального капіталу закріплює
існуючу нерівність особливо міцно. На думку багатьох дослідників, крім розподілу країн на розвинуті і ті, що
розвиваються, виник більш глибокий розкол – на країни, що вже базуються на засадах інформаційно-інноваційної
економіки, і країни, що навіть і не думають про це [10]. У цьому криється найважливіша з причин розширення
прірви, що намітилося в останні роки між розвинутими країнами Заходу і всіма іншими державами світу. Значна
диференціація країн за рівнем науково-технічного потенціалу у майбутньому буде мати визначальне значення в
глобальній економіці.
В умовах розвитку інформаційного суспільства саме інновації, що базуються на таких чинниках, як
знання, креативність, інтелектуальність в поєднанні інвестиціями створюють умови для прискорення
економічного росту країн і є важливою умовою підвищення темпів довгострокового економічного зростання.
Саме ефективна політика інноваційного розвитку низки країн мала наслідком значні досягнення у науковотехнологічному розвитку, що знайшло прояв в Глобальному індексі інновацій (Global Innovation Index ). У 2018
р. серед країн-лідерів у сфері інновацій були Нідерланди, Швеція, Великобританія, Сінгапур, США, Фінляндія,
Данія, Німеччина, Ізраїль, Південна Корея, Франція, Японія, Канада, Австралія [11].
Інноваційна політика розвинених країн, насамперед таких, як Велика Британія, Німеччина, Італія,
Канада, Японія, поступово переорієнтується з формування виключно інноваційної економіки до побудови
нового інноваційного суспільства.
Водночас розвиток нової економіки обумовив появу низки країн, що стрімко змінюють світову
економічну владу і стають лідерами цивілізаційного прогресу. Ці країни – Китай, Індія, Бразилія, Сінгапур,
Республіка Корея, Гонконг (Китай) – завдяки ефективному використанню ресурсної бази та глобалізаційних
факторів набули шансу стати вже в недалекому майбутньому новими світовими центрами економічної,
технологічної і фінансової влади. Це обумовлене тим, що нові технології лежать в основі всіх очевидних змін
сучасного соціально-економічного розвитку. Вони стимулюють економічне зростання, сприяють розвитку
транспорту і комунікацій, приводять до відчутних успіхів в області охорони здоров’я і освіти, сприяють
поширенню інформації, створюють нові інструменти забезпечення безпеки.
Особливо помітний динамічний розвиток на основі інновацій Китаю. Зараз він має найбільший після
США обсяг ВВП – 14,8% світового. За даними Світового банку, 21% експорту всієї високотехнологічної
продукції у світі припадає на Китай (США – 13%). За обсягами використання «зелених технологій» КНР вийшла
на перше місце у світі. Ф. Гаррі відмічав, що Китай перетворився у світового лідера в сфері інновацій, що стоїть
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на чолі нового етапу індустріального розвитку та став найкрупнішою у світі країною-заявником на отримання
патентів, реєстрацію товарних знаків і промислових зразків. Китай протягом п’яти років поспіль є лідером в
області інновацій серед країн з середнім рівнем доходу, посідає перше місце за такими показниками, як
інтелектуальна робоча сила, оригінальні патенти, експорт високих технологій, оригінальні промислові
зразки [12].
Іншим прикладом успішної економічної модернізації на основі розвитку інновацій є Сінгапур, який
всього за декілька десятиліть трансформував свою економіку і вже до кінця XX ст. перетворився на одного з
лідерів Азійсько-Тихоокеанського регіону і всього світу за багатьма показниками – ВВП на душу населення,
рівнем розвитку людського капіталу, міжнародним рейтингом привабливості для інвестицій.
Яскравим прикладом успішної економічної модернізації на основі новітніх технологій є Республіка
Корея, яка за півстоліття пройшла шлях від однієї з найбідніших країн світу до конкурентоспроможної економіки
знань, стала членом ОЕСР та протягом останніх сорока років демонструє глобальне конкурентне лідерство.
Зараз до двадцятки країн-найбільших експортерів світу входять Республіка Корея, Гонконг (Китай),
Сінгапур. [13]. Розвиток економіки країн на основі реалізації інноваційної моделі мав вплив на соціальний
розвиток, що знайшло прояв у зростанні ВВП на душу населення, підвищенні індексу людського розвитку, росту
доходів населення і інвестицій у розвиток освіти, подоланні бідності та ін. Так, розвиток інновацій та зростання
на його основі економіки країн сприяв значному зростанню ВВП на душу населення, яке у 2018 р. склало
Республіці Корея – 34387тис. дол, а в інших нових індустріальних економіках регіону становить в Сінгапурі –
80192 дол. США, Малайзії – 25308, Таїланді – 15345, Гонконзі – 53380 дол. США [2].
Зараз Азійсько-Тихоокеанський регіон є світовим полюсом економічної могутності, що формується. Тут
розташована більшість країн світу, що найбільш динамічно розвиваються. Доля Азійсько-Тихоокеанського
регіону у сумарному світовому ВВП в період 1950—1995 рр. збільшилася з 4 до 25% і за прогнозами до 2025 р.
цей показник може скласти 40–50%. Щоб подвоїти національний доход на душу населення, США та Великій
Британії знадобилося 50–60 років, тоді як Китаю і Республіці Корея – лише 10 років.
Історичний досвід показує, що лідери технологічного прориву періодично змінюються. Так, з епохи
промислової революції останньої третини XVIII – початку XIX століття лідерство належало Великій Британії, а
з кінця ХІХ ст. – США. В останній чверті ХХ ст. за темпами економічного росту і технологічного розвитку на
перше місце вийшов Китай, хоча за технологічним рівнем ще відстає від США, Японії і Західної Європи.
Становлення інформаційного суспільства в першій половині ХХІ ст., ймовірно, буде супроводжуватися і зміною
технологічного лідера.
Оскільки країни і регіони світу знаходяться на різних рівнях соціально-економічного розвитку, то
глобалізація відкриває перед ними неоднакові перспективи. Для країн Заходу, що володіють потужним науковим
і інтелектуальним капіталом, вона відкриває унікальні можливості розвитку, а для більшості країн, що
розвиваються, – посилення занепаду і деградацію, вибір між залежністю й ізоляцією, загрозу створення
неоколоніальних імперій на базі новітніх технологій. Ця обставина може обернутися проти самої глобалізації,
адже, як відзначають фахівці, однією з основних причин дезінтеграції світу в період між двома світовими війнами
була зростаюча глобальна нерівність.
Таким чином, зараз стає очевидним, що глобалізація матиме неоднозначний вплив і наслідки для різних
країн і регіонів світу. Як відзначають вчені, якщо постіндустріальний тип розвитку утвердиться тільки в
Північній Америці і Західній Європі, не перейшовши границі західної цивілізації, то світ у цілому неминуче буде
нестабільним, розколотим, приреченим у майбутньому на найсильніші потрясіння [14].
Вирішення проблем подолання асиметричності соціально-економічного розвитку країн світу передбачає
формування інститутів глобального управління. Сучасна глобалізація стимулює відкриття національних границь
для міжнародної торгівлі, потоків капіталу та інформації, а тому більш вагомі результати досягнуті у виробленні
норм, стандартів, політики та інститутів в інтересах розвитку глобальних ринків, ніж в інтересах людей і захисту
їх прав. Тому невідкладною є проблема застосування таких норм і в гуманітарну сферу. Для того, щоб глобальне
регулювання було ефективним, повинні сформуватися спільні цінності, стандарти і позиції. Основні цінності –
свобода, справедливість, рівність, толерантність, що включені в Статут ООН і Загальну декларацію прав людини,
повинні бути включені в теорію і практику глобального регулювання.
З цією метою в 2000 р. були прийняті Цілі розвитку тисячоліття – вісім міжнародних цілей розвитку,
яких 193 держави-учасниці ООН і, щонайменше, 23 міжнародних організації домовилися досягти до 2015 року.
Цілі включали в себе скорочення масштабів крайньої бідності, розширення всесвітнього співробітництва з метою
розвитку, що включає розвиток відкритої торгівельної та фінансової системи, вирішення особливих
потреб найменш розвинених країн – безмитний і неквотований доступ до експортованих ними товарів;
розширену програму з полегшення боргового тягаря найбідніших країн з великою заборгованістю; більш
інтенсивне офіційне сприяння країнам, які вживають заходи щодо зниження рівня бідності; розширення доступу
до нових технологій, особливо інформаційних та комунікаційних та ін. [15].
У 2015 р. на Саміті ООН зі сталого розвитку були ухвалені «Цілі сталого розвитку» (відомі також як
Глобальні цілі) на період від 2015 до 2030 р. і нараховують 17 Глобальних цілей, яким відповідають 169 завдань.
Цей документ містить новий план дій, орієнтований на виведення світу на траєкторію сталого та життєстійкого
розвитку та спрямований на подолання бідності в усіх її формах в усьому світі;
подолання голоду, забезпечення продовольчої безпеки і поліпшення харчування; забезпечення здорового
способу життя і сприяння добробуту для всіх; забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти і
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заохочування навчання протягом усього життя для всіх; сприяння неухильному, всеохоплюючому та сталому
економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх; зменшення нерівності
всередині країн і між ними; сприяння створенню мирних і вільних від соціальних бар'єрів суспільств в інтересах
сталого розвитку; зміцнення засобів досягнення сталого розвитку та активізацію роботи механізмів Глобального
партнерства в інтересах сталого розвитку та ін. [16].
Подоланню глобальної асиметрії буде сприяти також розвиток глобальних інституцій. Так, для країн, що
розвиваються, важливе значення має ефективне функціонування Світової Організації Торгівлі. Важливо, щоб за
мірою росту впливу країн, що розвиваються, в переговорному процесі багатосторонні угоди перетворилися в
інструмент більш справедливої торгівлі, незважаючи на притаманну цим угодам обмеженість. Дохійський раунд
багатосторонніх переговорів спрямований саме на вирішення торговельних протиріч між розвинутими
постіндустріальними країнами і країнами, що розвиваються. Це сприятиме економічному розвитку в країнах, що
розвиваються, а в перспективі – подоланню значної асиметричності в світовому господарстві,
Висновки. Отже, сучасна глобальна економіка характеризується значною нерівномірністю розвитку
країн і регіонів світу. Розвинуті країни і ті, що розвиваються мають різні можливості участі в розробці
глобальних проблем і прийнятті рішень, а це веде до нерівних можливостей, посиленню нерівномірності,
закріпленню відсталості менш розвинених країн, а в кінцевому рахунку – до загострення протиріч
сучасного світу.
З цього витікає висновок, що світовій спільноті необхідно вирішити найважливішу задачу створення
ефективної системи глобального управління, яка б враховувала міжнародні і національні інтереси, інтереси
бідних і багатих країн, сприяла розвитку людського потенціалу, подоланню існуючого в наш час величезного
розриву в соціально-економічному розвитку країн і регіонів світу, що таїть загрозу для всього світу.
Тільки керований і регульований процес глобалізації економіки може сприяти росту добробуту і рівності
для більшості народів світу. Тільки установлення світового порядку, заснованого на праві, на діалозі культур,
утвердженні миру і толерантності може сприяти зближенню цивілізацій.
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комплексов в системе международных транспортных коридоров. Проанализированы политико-экономические
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Abstract. The article investigates the role of logistics services in the development of international trade relations.
The modern tendencies of innovative development of logistics services are distinguished. Their influence on foreign
economic activity of enterprises and creation of economic logistic complexes in the system of international transport
corridors is revealed. The political and economic factors of the influence of logistics services on international trade flows
in the conditions of global fluctuations are analyzed.
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Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку міжнародних торговельних відносин та їх розгляд
як стратегічного ланцюга взаємодії національних суб’єктів господарювання, зокрема учасників
зовнішньоекономічної діяльності, відображають інноваційний розвиток логістичних послуг. Створення
ефективної мережі господарських логістичних комплексів в системі міжнародних транспортних коридорів
сприяють виникненню новітніх логістичних послуг та потребують визначення напрямів їх впливу на
інтенсифікацію міжнародних торговельних відносин.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз розвитку міжнародних торговельних відносин та
впливу на них логістичних послуг є предметом дослідженняч значного кола науковців. Серед них варто відмітити
публікації Блюменау Д., Даніельса Д., Стиглера Дж., Кругмана П., Котлера Ф., Бураківського І., Заблоцької Р.,
Сіденко С., Філіпенка А., Шниркова О. та ін.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні ролі логістичних послуг у розвитку міжнародних
торговельних відносин в умовах глобальних флуктуацій.
Виклад основного матеріалу. Важливою умовою у розвитку міжнародних торговельних відносин,
спрямованості міжнародних торговельних потоків, розвитку транспортно-логістичної інфраструктури є надання
зацікавленим споживачам якісних логістичних послуг. Особливо зростає їх роль для компаній, що займаються
зовнішньоекономічною діяльністю, створенням господарських логістичних комплексів (ГЛК), розвитком
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міжнародних транспортних коридорів (МТК). Звертаючись до концептуальних основ побудови партнерських
відносин у міжнародній торгівлі, варто відзначити, що сьогодні одним з перспективних напрямків вивчення
даного феномену є процеси злиття логістичних компаній, в рамках якого і відбувається дослідження сучасних
відносин, що виникають в результаті соціально-економічної взаємодії ділових партнерів. Даний підхід визначає,
що запорука успішності транспортно-логістичного бізнесу складається, насамперед, у взаємодії ділових
партнерів, заснованому на тривалому співробітництві, що передбачає формальні і неформальні відносини між
учасниками. Саме завдяки розвитку партнерських відносин формуються передумови для розробки інноваційних
підходів до процесу управління міжнародним логістичним бізнесом.
Потрібно також відзначити, що саме в напряму поглинань і злиття компаній розвивався сучасний ринок
транспортно-логістичних послуг. У зв’язку з цим багато транспортно-логістичних, логістичних, посередницьких,
торговельних компаній вступили в партнерські відносини, створили єдині центри обробки, перевалки та доставки
вантажів. Ці процеси дають змогу стверджувати, що сьогодні загальний обіг європейського ринку логістичних
послуг складає більше 600 млрд. євро, тому логістичні компанії все частіше опиняються в центрі уваги
міжнародних торговельних відносин. Приблизно 30% логістичних функцій у всіх галузях економіки щорічно
передається їм в управління [1]. При цьому до 2020 року експерти передбачають чотирикратне збільшення
обсягів світової торгівлі, що зумовить багаторазове збільшення попиту на логістичні послуги.
У міжнародній торгівлі все більше значення надається логістиці, насамперед із-за величезного
потенціалу економії коштів. Витрати на логістичний процес, що зв’язує виробника споживчих товарів і торгівлю,
становлять від 10 до 20% всієї вартості товару, вважають експерти в області логістики. На жаль, ринок
логістичних послуг України розвинений не так сильно, тому частка сектору перевезень та експедирування
вантажів усіма видами транспорту становить 55%, сектору складських послуг – 13% і сектору послуг по інтеграції
та управлінню ланцюгами постачань – 32% [2]. Послуги по експедируванню вантажів складають більше
половини всіх логістичних послуг, що є суттєвим стимулом для розвитку транспортно-логістичної
інфраструктури, враховуючи передусім будівництво господарських логістичних комплексів.
Сьогодні розвиток господарських логістичних комплексів стає одним із перспективних напрямів
розвитку світової економіки. Зважаючи на транзитні можливості, потенціал виробничої галузі кожної країни
пріоритетне значення має належати розвитку транспортно-логістичної інфраструктури, з метою її ефективної
інтеграції у міжнародні транспортні коридори. Це підвищує здатність кожної країни світу використовувати свій
власний геостратегічний потенціал на міжнародному ринку транспортно-логістичних послуг. Тому основні
зусилля країн світової спільноти мають бути спрямовані на розвиток власної транспортної та будівельної галузей,
вдосконалення механізмів створення господарських комплексів та надання цивілізованих інноваційних
продуктів на міжнародному транспортно-логістичному ринку послуг.
Цьому сприятиме, по-перше, постійна взаємодія міжнародних транспортно-логістичних і
девелоперських компаній, що дозволить розробити механізми виваженої політики розвитку господарських
комплексів з урахуванням інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. По-друге, вдосконалення
економіко-організаційних інструментів створення господарських логістичних комплексів в кожній країні. Тут
вирішальне значення має виділення перспективних напрямів розвитку господарських логістичних комплексів,
вибір найбільш вдалих місць розташування та рентабельних форм організації управління функціонуючими
об’єктами. Заслуговує на особливу увагу також середовище, в якому функціонує такий об’єкт, оскільки, воно має
бути найбільш ефективним, з точки зору руху товаропотоків, залучення кваліфікованої робочої сили. По-третє,
здійснення маркетингових досліджень щодо попиту на послуги господарського логістичного комплексу з боку
потенційних орендаторів, учасників зовнішньоекономічної діяльності, транспортно-логістичних компаній.
Оскільки структури, які сприяють міжнародній діяльності, можуть знаходитись безпосередньо на
території об’єкта, це дає ГЛК суттєві переваги за рахунок логістики руху товару і організації процесу митного
оформлення вантажів. Для компаній, які стають учасниками ЗЕД ці факти являються ключовими при виборі
транспортно-логістичного оператора. Підписання з ГЛК угоди про співпрацю дозволяє учасникам ЗЕД
вивільнити свої ресурси для заняття основною діяльністю, передавши управлінській компанії ГЛК, в аутсорсинг,
наступні операції: замовлення товару та його оплату, доставку й розмитнення. При цьому, ГЛК заключає
зовнішньоторговельний контракт із продавцем та договір на перевезення товару, підписує договір із митним
брокером на надання послуг по митному оформленню товару, контролює доставку товару. Відзначаючи переваги
співпраці з ГЛК, варто додати, що ця схема є ефективною тоді, коли управляюча компанія буде надавити
учасникам зовнішньоекономічної діяльності максимальний перелік послуг.
Основною послугою для учасників зовнішньоекономічної діяльності є правильне, професійне надання
послуг по оплаті міжнародних господарських контрактів, розроблення законних шляхів руху за кордон грошових
коштів. Особливо це актуально сьогодні на тлі боротьби митних органів окремих країн із недобросовісними
імпортерами, які не хочуть підписувати прямі міжнародні господарські контракти із виробниками товарів.
Купуючи товар за кордоном, вони оформляють контракти із офшорними компаніями, що дає змогу занижувати
митну вартість товару й, таким чином, ухилятись від сплати митних платежів у повному обсязі. Одним із дієвих
механізмів вирішення питання визначення закордонного виробника товару і, відповідно, фактичної вартості його
товару є чіткий і прозорий шлях руху грошових коштів при міжнародній торговельній операції.
Суттєвим фактором у ефективному вирішенні проблем логістики є залучення професійних кадрів і
матеріальних ресурсів для виконання міжнародних торговельних угод. Глобалізація світових товарних ринків,
посилення конкуренції та постійно зростаючі вимоги компаній до якості логістичного обслуговування
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активізували розвиток практики аутсорсингу, тобто залучення контрагентів для виконання комплексу
логістичних послуг.
Логістичні компанії все активніше шукають шляхи зниження логістичних витрат і підвищення
ефективності ланцюгів поставок. Одним із дієвих механізмів вирішення цієї проблеми безумовно є логістичний
аутсорсинг, що включає в себе по-перше, економію коштів завдяки оптимізації операційних витрат. По-друге,
спеціалізацію та профільну діяльність. По-третє, високий професіоналізм персоналу, що обслуговує товарні
потоки, надає консультації. По-четверте, ефект масштабності. Логістичні компані можуть швидко адаптуватися
до змін на ринку транспортно-логістичних послуг, на які суттєво впливають трансформаційні процеси, що
відбуваються у міжнародних торговельних відносинах.
Потрібно зауважити, що в економічній літературі аутсорсинг логістичних послуг отримав назву
контрактної, сторонньої логістики або third-party logistics (3PL). Прийнято вважати, що аутсорсинг у логістичній
діяльності – це стратегічна основа для консолідації бізнесу та створення такого бізнес-середовища, при якому
компанії самі перетворюватимуть можливості ринку на створення прибутку для обох сторін
аутсорсингових відносин.
Варто відмітити, що контрактні логістичні операції вперше стали популярними серед європейських і
північноамериканських компаній. Залучення зовнішніх посередників для виконання часткових або всіх
логістичних функцій мало ключове логічне обґрунтування. З посиленням глобальної конкуренції компанія
повинна зосередити зусилля на основній діяльності, що має вирішальне значення в конкурентній боротьбі на
профільному ринку, а інші непрофільні операції доцільно передати на виконання вузькоспеціалізованим
посередникам. Як відмічається у дослідженні Ж. Фуллера однією з важливих причин зростання послуг 3PL є те,
що логістичні компанії можуть надавати диференційовані послуги залежно від побажань компанійзамовників [3, с.92].
На наш погляд, стратегія розвитку контрактної логістики має ґрунтуватись на діяльності, пов’язаній із
проведенням глобальних логістичних операцій і збільшенням пропозиції послуг, які вписуються в глобальні
транзакції у межах глобальних виробничих ланцюгів. Відповідна стратегія може бути використана для посилення
компетенцій 3PL-компаній стосовно розуміння специфічних митних процедур певних країн, обслуговування
портових операцій, визначення точок сполучення при оформленні необхідної документації імпортно-експортних
послуг та ін. Логістична компанія рівня 3PL повинна пропонувати унікальні логістичні рішення з обслуговування
транспортних суден, що рухаються міжнародними водними транспортними коридарами, вдосколювати
логістичні процеси обслуговування торговельних суден в морських портах, розробляти глобальні ІТ платформи.
Сьогодні логістичні компанії пропонують диференційоване обслуговування через інвестування в
новітні технології управління логістичними процесами. Характер таких стосунків між компаніями, що
займаються зовнішньоторговельною діяльністю та аутсорсерами логістичних послуг включає різні варіанти, від
вузьких (що обмежуються конкретними видами діяльності, такими як транспорт) до широких (що охоплюють
основну діяльність в усьому ланцюгу поставок). П. Багчи і Г. Вирума допускають, що в контексті аутсорсингу
«вантажовідправник і постачальник логістичних послуг вважають себе партнерами в довгостроковій
перспективі», а відтак націлені на довгострокову перспективу [4, с. 193]. Інші дослідники дотримуються погляду,
що аутсорсинг логістичних послуг має скоріше стратегічний характер, ніж тактичний [5].
Посилення ролі логістичних послуг у міжнародній торгівлі у значній мірі залежить від сутнісних
тенденцій її розвитку в умовах глобалізації. Сучасний етап розвитку світової торгівлі свідчить про її невплинне
зростання. Вона залишається основною формою міжнародних торговельних відносин i набуває все нових рис, які
розкривають її багатогранні можливості як вагомого чинника стабільного функціонування національних
господарств країн світового співтовариства. До головних сутнісних тенденцій, що сьогодні притаманні світовій
торгівлі варто віднести те, що по-перше, останнім часом відзначається збільшення масштабів світової торгівлі.
Це проявляється у зростанні обсягу світового зовнішньоторговельного обороту, постійній диверсифікації
товарів, послуг, що реалізуються на світовому ринку.
По-друге, стрімко розширюється структура сучасного світового товарного ринку. Зараз суб’єктами
зовнішньоторговельних зв’язків виступають всі країни світу, інтеграційні об’єднання, міністерства, відомства
окремих держав, транснаціональні та багатонаціональні компанії, підприємства і окремі фізичні особи, їх
різноманітні об’єднання. З іншого боку розширюється галузева структура світової торгівлі, яка зорієнтована на
все більше охоплення зовнішньоторговельними відносинами галузей та видів національного виробництва
країн світу.
По-третє, відбувається зростаюча інтенсифікація світової торгівлі. Насамперед це відбивається на її
динаміці. Зараз темпи зростання експортно-імпортних операцій у більшості держав світового співтовариства
постійно випереджають, наприклад темпи зростання їх промислового виробництва. Іншими показниками, що
свідчать про наявність цієї тенденції у розвитку світової торгівлі, є зростаюча частка зовнішньоторговельного
обороту у валовому внутрішньому продукту країн світу, частка експорту та імпорту на душу населення в окремих
державах, їх інтеграційних об’єднаннях, регіонах.
По-четверте, у становлені світового товарного ринку варто виділити пріоритетні opiєнтири сучасного
розвитку. Тут, перш за все, слід відзначити переміщення у світовому зовнішньоторговельному обороті центру
ваги у сферу міжнародної торгівлі інноваційними товарами. Іншим перспективним напрямом розвитком
світового товарного ринку ринку є переважна реалізація на світовому ринку товарів, що визначають науковотехнічний прогрес. Особливо слід виділити інноваційний напрям розвитку світової торгівлі. Biн передбачає, в
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першу чергу, сприяння підприємництву, його міжнародним формам, де оперативно i ефективно
використовуються переваги та новітні досягнення, що концентруються у світовому виробничому та науковотехнічному потенціалі.
Варто зазначити, що для ефективного і сталого функціонування міжнародних торговельних відносин
необхідна стабільна політико-економічна ситуація у світі, і в окремих регіонах зокрема. Світові ринки товарів і
послуг, у тому числі логістичних послуг, в останнє десятиліття піддавались значному військово-політичному
впливу. Суттєві зміни відчули сировинні ринки, оскільки, події на Сході України, геополітична напруженість на
Ближньому Сході призвели до змін у напрямках товароруху, зокрема газу, нафти, електроенергії. Перерозподілу
товаропотоків і зміна географічної структури світових товарних ринків значною мірою сприяли досить болючому
в цивілізаційному плані переходу до багатополярності світового господарства. Враховуючи зазначене варто
відмітити, що пріоритетним розвитком світової товарної кон'юнктури є підвищення рівня регулювання ряду
ринків з гуманітарних мотивів.
У період економічної кризи, подолання складних ситуацій гуманітарного та економічного характеру
можливе лише при професійному реагуванні на зміну співвідношень елементів ринкового механізму за базовим
продовольчими товарами, що зумовило активізацію впливу регуляторних імпульсів на пропозицію, попит і,
відповідно, ціни. Варто зазначити, що при цьому йде постійний пошук напрямків вдосконалення регулювання
функціонування світового товарного ринку міжнародними організаціями. Так, у рамках СОТ ведуться пошуки
відповіді на питання, в яких умовах торгівля на світових ринках товарів і послуг може позитивно вплинути на
ефективний розвиток економіки держав світового співтовариства. У доповідях СОТ зазначається, що за період з
2000 р. по теперішній час у цьому контексті можна виділити чотири основні тенденції.
По-перше, прискорення економічного зростання в країнах, що супроводжується пожвавленням
міжнародної торгівлі та змінами в її регулюванні, переважно у вигляді зниження митних тарифів, послабленням
нетарифних методів регулювання, покращенням інвестиційного клімату, розвитком інфраструктури, зокрема,
створенням міжнародних господарських комплексів.
По-друге, розширення та поглиблення глобальних ланцюжків вартості, що отримали активний розвиток
на сучасному етапі. Залучення до створення таких ланцюжків дозволяє багатьом країнам, переважно тим, що
розвиваються, покращувати свої макроекономічні показники. Більш успішними в цьому контексті є ті країни, де
сформовано відповідне бізнес-середовище, створено сприятливий інвестиційний клімат, відповідна транспортнологістична інфраструктура.
По-третє, суттєво змінили ситуацію на світових товарних ринках безпрецедентні коливання цін на
сировинні товари і продовольство. Флуктуаційні коливання на енергоносії призвели до різкого подорожання
товарів і послуг, створивши їх дефіцит. Важливим є і те, що при таких змінах важко визначити кінцеву вартість
товарів і послуг.
По-четверте, макроекономічні шоки, що суттєво впливають на розвиток світових ринків, зокрема, ринок
науково технічних інновацій. Це сприяє підвищенню рівня наукомісткості товарів, зниженню матеріаломісткості
та енергоємності готових продуктів, поглибленню зовнішньоторговельних зв'язків, що суттєво змінились під
військово-політичним впливом. До умов, що мають суттєвий вплив на розвиток світовового товарного ринку
варто віднести зміни клімату, епідемії, наслідки руйнівних стихійних лих, купівельну спроможність населення у
постраждалих регіонах, обсяг родючих земель, забезпеченість водними ресурсами [6].
Сукупність цих умов сформувала на сучасному етапі нові вектори розвитку міжнародних ринків товарів
і послуг. Геополітична нестабільність на різних континентах спричинила перерозподіл логістичних напрямів
міжнародних торговельних потоків. Відбувається розширення торгівлі енергоресурсами, сировиною між
промислово розвиненими країнами. При цьому, що темпи зростання торгівлі сировинними товарами завжди
випереджали темпи зростання виробництва, масштаб торгівлі змінюється в бік підвищення обсягів. Одночасно
відбувається ускладнення товарної структури міжнародної торгівлі за рахунок зростання частки напівфабрикатів,
що змінюють свої характеристики у відповідь на зміну навколишнього середовища [7].
У зв’язку із цим, проведення міжнародних торговельних операцій варто реалізовувати завдяки
функціонуванню міжнародних та національних транспортно-логістичних систем, ефективність яких передбачає
зменшення транспортних витрат, що своєю чергою вимагає рішучих дій з розробки та впровадження
інноваційних логістичних проектів, відповідної транспортно-логістичної інфраструктури. Останні тенденції
перенаправленя світових товарних потоків висувають до транспортно-логістичної галузі вимоги щодо
збільшення швидкості перевезень, і тому, модернізовані автошляхи, вузлові станції, морські і аеропорти повинні
бути високошвидкісними та багатофункціональними. Такі вимоги до транспортно-логістичної інфраструктури
суттєво збільшують вартість будівельних і експлуатаційних витрат. Зіставлення вартісних витрат в сукупності
підтверджує, що старі технології більше неактуальні, а вирішення проблем транспортної-логістичної галузі
можливо лише на світовому рівні при використанні інноваційних технологій.
Висновок. В умовах вільного переміщення товаропотоків, трансформації міжнародних ринків товарів і
послуг відбувається зменшення кількості національних логістичних терміналів, їх заміна єдиними міжнародними
господарськими комплексами, що означає зменшення числа елементів інфраструктури. Одночасно з
формуванням регіональних розподільчих центрів, великими компаніями-виробниками товарів створюються
господарські об’єкти, що здійснюють накопичення, переробку, обслуговування, розділення і поставку своїх
товарів у регіональному масштабі. У зв’язку з цим потрібно відмітити, що спостерігається тенденція до
консолідації європейських міжнародних господарських центрів, об’єднання їх у логістичні євро платформи. Це
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дає змогу консолідувати великі партії товару для подальшої трансформації у єдиний міжнародний логістичний
торговельний потік на світовому ринку товарів і послуг, який формується в умовах глобалізації. Сучасний
міжнародний товарний ринок характеризується складним переплетінням умов і факторів кон'юнктури,
результатом взаємодії яких варто вважати трансформативні зміни його розвитку. Необхідно відзначити, що
хронологічний збіг макроекономічних шоків, флуктуаційний розвиток товарних ринків окремих країн світу,
геополітична нестабільность призвели до трансформації світових торговельних потоків. Зміна кон'юнктури
світових товарних ринків під впливом інноваційних підходів до використання логістичних послуг, потребує
переосмислення методики вивчення їх сучасного розвитку. Ці тенденції варто враховувати при обґрунтуванні
пріоритетних логістичних орієнтирів розвитку міжнародних торговельних відносин в умовах інтенсифікації
глобальних процесів у світовому господарстві.ё
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Актуальність проблеми. На сучасному етапі Україна відчуває гостру потребу у виробленні якісної
макроекономічної політики реалізації європейського вектору економічного розвитку. Динамічне економічне
зростання і синергія використання економічного потенціалу можливі лише на основі стимулювання
високотехнологічного виробництва продукції з високою часткою доданої вартості. Це передбачає перехід
національної економіки на нову модель інноваційної індустріалізації, провідним орієнтиром якої виступатиме
формування сприятливих передумов для підвищення конкурентоспроможності економіки України. Сьогодні
саме цей аспект є ключовим стратегічним пріоритетом реалізації євроінтеграційної макроекономічної політики
України. Низький рівень технологічної конкурентоспроможності економіки в поєднанні з послабленням сектору
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земельного державного управління погіршують стратегічні перспективи інституційних перетворень у контексті
реалізації європейського вибору України. Між тим, Україна зберігає інноваційні передумови для відродження
високотехнологічного виробництва та отримання вигідних конкурентних позицій у світовому розподілі праці як
індустріальна країна.
Все це вимагає формування нової моделі інноваційної індустріалізації, суттю якої є перехід до відкритої
диверсифікованої структури [13], здатної подолати існуючий технологічний розрив на основі впровадження у
виробничі процеси інформаційних технологій.
Водночас формування самої моделі інноваційної індустріалізації потребує суттєвого теоретичного
переосмислення і методологічного забезпечення, адже вибір оптимальної євроінтеграційної макроекономічної
політики є, зокрема, імперативом високої активності та ефективної інноваційної діяльності в Україні.
Аналіз досліджень і публікацій. Ретроспектива показує, що формування індустріальної теорії на
початку ХХ ст. протікало головним чином у формі розробки технократичних концепцій, започаткованих на ідеях
А. Бурлі, Т. Веблена, Г. Мінса. Зокрема, положення сучасних індустріальних теорій почали складатися в 40-60-х
роках ХХ ст. під впливом низки робіт П. Друкера, Р. Арона, Дж. Гелбрейта, Ф. Махлупа, Ч. Рейча, А. Тоффлера,
Т. Шульца. У працях зарубіжних авторів почали з’являтися твердження щодо необхідності зростання
промислового виробництва та поширення на всі сектори економіки інформаційно-комунікаційних технологій у
контексті
обґрунтування
нового
стану
розвитку
промисловості,
спричиненого
новою
індустріальною революцією.
Ідея індустріалізації на новій технологічній основі як одного з напрямів модернізаційної стратегії
знаходить підтримку у дослідженнях провідних українських учених, зокрема Ю. Бажала, А. Дуки,
Б. Малицького, В. Гейця, Л. Федулової, М. Якубовського, В. Семиноженка та ін.
Проблеми інноваційної індустріалізації постають актуальними через призму світової економіки та
локальні економічні кризи. Важливо мати на увазі, що прояви сучасної кризи в усіх сферах і на всіх рівнях тісно
переплетені, доповнюючи й зумовлюючи одна одну. Відтак необхідність подолання фінансово-економічної
кризи диктує й необхідність докласти зусиль для розкриття сучасної нової моделі інноваційної індустріалізації,
дослідити інституціонально-еволюційний концепт розвитку індустріального «портрету» економіки України в
процесі євроінтеграції.
Мета статті – обґрунтування теоретико-методологічних засад розробки нової моделі інноваційної
індустріалізації для забезпечення конкурентоспроможності економіки України в умовах реалізації
євроінтеграційної макроекономічної політики.
Виклад основного матеріалу. Інноваційна індустріалізація як модель економічного розвитку світового
господарства набула своєї зрілості на початку ХХ ст. – початку ХХІ ст. та нині характеризується динамічністю,
трансформативністю в процесі інноваційного розвитку з переважанням передових високотехнологічних
виробництв. Оцінюючи тенденції інноваційного розвитку більшості країн, в яких значення високотехнологічного
виробництва в економіці посилюється та характеризує нову індустріалізацію в глобальному масштабі, М.
Кастельє звертає увагу, що наприкінці ХХ ст. суспільство пережило одну з найбільших хвиль індустріалізації в
його історії [9]. Саме тому, з погляду забезпечення інноваційного розвитку у наукових публікаціях все активніше
використовуються
такі
поняття,
як:
«інноваційна
індустріалізація»,
«нова
індустріалізація»,
«неоіндустріалізація», «реоіндустріалізація», які стали модними в економічних науках, провідною сентенцією у
рекомендаціях учених економістів, популярними виразами політиків. Одні дослідники вважають, що
представлені поняття рівнозначні, інші - виділяють ряд відмінностей.
На нашу думку, економісти дедалі більше переконуються в тому, що вирішення актуальних економічних
проблем сьогодення має «інноваційне й індустріальне коріння».
Аналіз підходів дослідників до розуміння понять «реіндустріалізація», «неоіндустріалізація», «нова
індустріалізація» дозволяє розвести поняття за критеріальною ознакою (див. табл. 1).
Таблиця 1
Критеріальний підхід до аналізу термінів
«реіндустріалізація», «неоіндустріалізація», «нова індустріалізація»
№
Критерій
Реіндустріалізація
Неоіндустріалізація
Нова індустріалізація
1. Акцент
Обробна
Обробна промисловість Обробна промисловість
промисловість
2. Ключова мета
Модернізація
Нові
галузі Диверсифікований промисловий
конкурентоспроможн промисловості,
сектор,
здатний
вирішувати
их галузей на основі орієнтовані
на завдання імпортозаміщення і
наявного потенціалу
заміщення імпортних випускати конкурентоспроможну
товарів
експортну продукцію
3. Об'єкт
Традиційні галузі
Нові галузі
Промисловий сектор
інвестицій
4. Залучення
Максимальне
Мінімальна залучення
Часткове використання
промислового
використання
потенціалу
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Продовження таблиці 1
Вимагає найбільших обсягів
фінансування,
розширення
доступу
підприємств
до
ліквідності
Виробництво
вітчизняних
аналогів, здатних конкурувати на
зовнішніх ринках

5.

Обсяги
фінансування

Вимагає найменшого
обсягу
фінансових
витрат

Вимагає
великої
кількості інвестицій

6.

Зовнішньоеконо
мічна складова

Імпортозаміщення
нових галузях

7.

Реофшоризація
Державне
втручання
Інноваційна
складова
Джерело: [13]

Не є обов'язковим
елементом
Необхідне

Невід'ємна складова процес

8.

Виробництво
конкурентоспроможн
ої
експортної
продукції
Невід'ємна складова
процесу
Необхідне
Необхідна

Необхідна

Необхідна

9.

в

Необхідне

Слід також зазначити, що глобалізація інноваційних процесів створює унікальні можливості для
багатьох країн поєднати індустріалізацію з модернізацією і має забезпечити широке впровадження високих
технологій як зазначає Дж. Стігліц для відновлення промислового виробництва [21]. Тільки в такий підхід можна
забезпечити поширення виробництва нових видів товарів і послуг на основі інноваційної складової структурних
змін в економіці і за рахунок цього забезпечити процес реіндустріалізації (головна умова економічного зростання
в США) [6].
Зазначимо, що індустріалізація розвинених країн означає не повернення в минуле, а корінне
переосмислення виробництва. Використання цифрових технологій у виробничому процесі від розробки до
розподілу, створив умови для третьої промислової революції, що вплине на перерозподіл позицій у світовому
технологічному просторі. Темп революції визначатимуть дві сили: економне витрачання енергетичних та
сировинних ресурсів, а також перехід до децентралізованої та орієнтованої на внутрішній попит моделі
виробництва [19].
При дослідженні ролі і змісту нової індустріалізації важливого значення набувають ті якісні зміни, які
отримує національне господарство в результаті її здійснення. Мова ведеться не просто про відтворення
традиційних промислових виробництв з такими самими техніко-технологічними параметрами, а на основі
використання прогресивних технологічних процесів. Тим самим нова індустріалізація по суті набуває рис
інноваційності. І власне такий характер індустріалізації дає можливість ідентифікувати її за інноваційну [8].
Обґрунтовуючи політико-економічну сутність нової індустріалізації, Л. Бляхман визначає її як перехід
від машинного до роботизованого виробництва, від рентоборгової до інноваційної економіки, що докорінно
змінює зміст та умови праці, підвищуючи її ефективність [14].
Саме нова індустріалізація як процес зміни моделі поведінки економічних суб’єктів спрямовується на
оновлення існуючої інституціональної структури інноваційної економіки. Нова індустріалізація пов’язана з
підвищення ефективності інноваційних процесів для удосконалення і розширення обсягів упровадження
технологій, заснованих на використанні традиційних форм руху матерії і що особливо важливо, зі створенням
принципово нових революціонізуючих виробництво технологій. В якості обмежень щодо здійснення нової
індустріалізації є інституційна нерозвиненість наявних інститутів розвитку, глибинні проблеми стратегії і
тактики реформ, що перешкоджають визначенню інституціональних контурів становлення інноваційної
економіки. Формування нових інститутів – одне із найважливіших завдань макроекономічної політики, що
повинна стимулювати економічні інститути інноваційного розвитку, підвищувати ефективність політичних
структур, підтримувати соціальні організації; активізувати діяльність освіти, науки, культури [18].
Сам старт формування відповідних інститутів є важливим стимулом інновації. Традиційна
індустріально-інституціональна модель може розцінюватися як фактор стримування розвитку і навіть деградації.
Зрушення ж у напрямі високотехнологічності без попереднього формування інститутів, розрахованих на
інновації, є просто неможливим [15].
Отже, важливість вибору потребує конкретизації та врахування змін, що для інноваційного розвитку є
обов’язковими. Саме інститути визначають рівень інноваційного розвитку економіки окремих країн, регіонів.
Ефективний вплив інститутів на інноваційний процес передбачає їх адаптацію до наявних умов у період
структурних та інституційних змін. Така адаптація полягає не лише у пристосуванні інститутів до зміни умов,
але й у формуванні здатності цих інститутів до розвитку і вдосконалення у процесі зміни економічних систем. У
практичній площині інститути повинні не лише функціонувати, обслуговувати економічні процеси у цих умовах,
але й розвиватися під час своєї взаємодії у такому напрямі, щоб активізувати ці процеси, стимулюючи позитивні
тенденції та нівелюючи негативні. Взаємодіючи, особливо в умовах глобальних викликів, економічні інститути
здатні суттєво стабілізувати економічні процеси. Виступаючи як вбудовані в економіку стабілізатори, вони
можуть стимулювати чи стримувати інноваційний розвиток, посилювати чи послаблювати процеси накопичення
капіталу, підвищити чи зменшити деіндустріалізацію, десоціалізацію економіки, дисфункціональність держави
та багатьох інститутів [1].
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Модернізувати економічні інститути, повернути їх на шлях інноваційного розвитку у більшості випадків
можуть тільки структурно-інституціональні зміни. Інституціональні зміни в структурі української економіки
дедалі більше пов’язуються із спроможністю нових інститутів у здійсненні економічних реформ, спрямованих
на інноваційну модернізацію національного господарства з урахуванням пріоритетів теорії і політики
інноваційної економіки.
Ця мета багаторазово декларувалася в програмних документах соціально-економічного розвитку
України, але через відсутність адекватних методів проведення макроекономічної політики не була досягнута.
Україна гостро потребує інноваційного ривка, а отже інституційних змін, які створюють сприятливі умови для
цього. Для досягнення цієї мети в різних країнах розробляються й реалізуються інноваційні проекти, спрямовані
на стимулювання нововведень і модернізацію економіки. Модернізаційна стратегія має базуватися насамперед
на побудові інституційних механізмів забезпечення позитивних системних структурно-інноваційних зрушень, а
не модифікації управлінських впливів.
Необхідність і значущість дослідження окресленого питання визначається ще й тим, що для будь-якої
національної економіки характерна своя панівна сукупність інноваційно-технологічних факторів, що і дозволяє
однозначно ідентифікувати цю модернізацію.
Найбільш вагомою перешкодою для відновлення індустріального потенціалу в Україні є брак внутрішніх
інвестиційних ресурсів і технологічна відсталість, що передбачає необхідність залучення іноземного капіталу.
Однією з вагомих передумов залучення додаткового інвестиційного капіталу в економіку України може стати
зміна інвестиційних стратегій у провідних країнах світу, якою позначився посткризовий період розвитку світової
економіки [4].
В умовах інтеграційних процесів в сучасному світі, надходження іноземних інвестицій стає одним із
головних критеріїв статусу країни, її успішності у входженні до світового господарства. Соціально-економічний
і політичний розвиток України на сучасному етапі спрямований на формування розвиненої відкритої ринкової
економіки. Дефіцит власних джерел фінансування економіки провокує потребу залучення іноземних інвестицій,
які, в свою чергу, одним з вагомих засобів задля досягнення економічного зростання економіки, технологічного
переоснащення виробництва, розвитку експортних галузей.
Згідно з даними Національного банку України, станом на 30 червня 2018 року обсяг іноземних інвестицій
в економіку України склав 153 336 млн дол. США. Згідно з даними Державної служби статистики України,
обсяги прямих іноземних інвестицій з 1994 року по 2018 рік збільшились майже в 178 рази. Тенденція до
збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій спостерігалась до 2014 року, однак в період з 2015 по 2016 роки
характеризувався зменшенням даного показника. В 2017 році Україна змогла відновити позитивну динаміку.
Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України з початку
інвестування станом на 31 грудня 2017 року становив 39144 млн дол. США, в порівнянні з 37513,6 млн дол. США
у 2017 році (приріст складає 1 630,4 млн дол. США) [7].
Слід зауважити, що значна частина прямих іноземних інвестицій в українську економіку протягом
усього періоду незалежності спрямовувалась у придбання вже існуючих підприємств, їх розширення,
реконструкцію й модернізацію. Насамперед, це стосується промислових підприємств. Однак оснащення
промислового виробництва новою технікою та технологіями, особливо отриманими в результаті проведення
власних фундаментальних та прикладних наукових досліджень, вимагають мобілізації значного інвестиційного
ресурсу. Прямі іноземні інвестиції, що спрямовувались і в інші галузі та сфери національної економіки,
здебільшого спиралися на вже існуючу матеріально-технічну базу, а не створювалися на основі сучасних
технологій [16].
В контексті сказаного та дослідження світового досвіду, модернізація національної економіки може
розглядатися як інноваційна модель та інституційний механізм економічного розвитку. Водночас економічна
модернізація представляється як інноваційний процес, що здійснюється під впливом необхідних технологічних
перетворень, які сприяють розвиткові конкурентного середовища та суміжних інституцій. Базові структурні і
відповідні інституційні зміни є основними складовими в модернізації національної економіки. Головний
результат модернізації економіки – зміна інноваційних процесів, які є основою диверсифікації виробництва,
підвищення його енергетичної та ресурсної ефективності. Поряд із технологічними інноваціями в глобальному
світі важливою є роль інновацій у формуванні людського капіталу. Розглянута в зазначеному контексті
модернізація має специфічні цілі економічного розвитку та параметри національної інноваційної політики.
У цьому контексті модернізація інститутів і реформування інституційного сектору органічно пов’язані з
діяльністю інституційних одиниць державного й муніципального секторів, а також «реальної економіки».
Матеріальною основою розвитку реальної економіки є якість її інститутів і швидкість, з якою вони реагуватимуть
на фінансово-економічну кризу (шляхом створення різних бар’єрів для її поширення або іншими словами
методами), та розмір, характер і стан наукових досліджень, поліпшенням координації та об’єднанням зусиль
науки і виробництва на заслугах концепції «потрійної спіралі», доведенням обсягів фінансування наукових
досліджень і розробок у середньостроковій перспективі до 3% ВВП [10].
Становлення ефективних інституційних секторів економіки, а головне інститутів їх розвитку не є
можливим під впливом рудиментів минулого. У національній економіці потрібно формувати таку інституційну
структуру, яка забезпечить однакові конкурентні правила гри, упорядкованість трансакцій, об’єктивність
економічних законів, недопущення дисфункціональності сучасного ринку. Глобалізація суттєво модернізує
традиційне розуміння інститутів національної економіки, які раніше розглядалися як інститути, що мають
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знаходити кошти для інвестування інноваційних проектів. Нова теорія модернізації інститутів інституційних
секторів зосереджується на взаємодії ринків і держав, співпраці між державними і ринковими інститутами,
охоплює міжнародні й національні аспекти проблем інституційних секторів [17].
Ключем до механізму створення конкурентоспроможності стає технологічна перевага (технічна й
організаційна інноваційність) – здатність створення нових знань і швидкість їх впровадження суб’єктами
підприємництва. Інноваційність і наукомісткість продукту стають одним з основних критерії визначення його
конкурентоспроможності, а можливість оволодіння сучасними детермінантами конкурентоспроможності
безпосередньо залежить від рівня розвиненості нової індустріалізації в країні. За таких умов більшість країн
виявились неспроможними до одночасного реформування інституційної та технологічної структури економіки і
були стрімко відкинуті на периферію світового господарства.
Для виявлення нових напрямів інноваційної індустріалізації, а головне – знаходження власної
технологічної парадигми, необхідний зростаючий приплив інвестиційних ресурсів, який стає своєрідним виявом
внутрішньої сили національної економіки. Залучення інвестицій в інноваційний розвиток національної
економіки дасть змогу мати ефективні інструменти для досягнення та підтримки конкурентних переваг. Разом з
тим практика довела, що часто інвестиції спрямовуються не на запровадження передових технологій, а навпаки,
в технології вчорашнього дня. Економіці завдаються подвійні збитки. До того ж, поширюючи застарілі
технології, інвестиції «консервують» відставання, не підвищують ефективність економіки, а отже, не
стимулюють інноваційний розвиток.
Важливий висновок щодо цього напряму полягає в тому, що ефект зростання конкурентоспроможності
національної економіки досягається за умови, коли інвестиції й інновації взаємопов’язані як структурнофункціональні фактори, якість співвідношення яких забезпечить структурні технологічні зміни та формування
стратегії економічного розвитку. Якщо структура інвестицій відповідає технологічній структурі економіки, то
тим самим забезпечуються конкурентні переваги, але в межах існуючої стратегії національної економіки. Для
того, щоб здійснити структурні технологічні зміни та забезпечити розвиток конкуренції високих технологій,
необхідно, щоб інвестиції, забезпечуючи удосконалення усіх видів інноваційної діяльності, пріоритетно
зосереджувалися на тих технологіях, які визначають конкурентний розвиток національної економіки, тобто
поліпшення її структури на новій інноваційній основі. Стратегія і тактика розвитку останніх має стати складовою
інвестиційно-інноваційної моделі.
Розробка конкурентної стратегії значною мірою означає вироблення широкого формування того, якими
будуть структурно-інноваційні зміни національної економіки, її цілі та яка політика є необхідною для її
досягнення [12].
Критичний аналіз стратегії модернізації національної економіки наштовхує на думку про те, що в
сучасних умовах господарювання існуючі парадигми економічного розвитку повинні зазнати певних структурноінноваційних змін. На нашу думку, з урахуванням положень сучасних теорій модернізації та інноваційної
індустріалізації (теорії дифузії інновацій, теорії циклічно-нерівномірного розвитку економіки) і особливостей
переходу від ринкової моделі економічного розвитку до управлінської моделі економічного розвитку на основі
інвестицій та інновацій постає проблема створення засад нової парадигми структурної політики, якої
дотримувалися в умовах модернізації національної економіки.
Тому процес формування нової парадигми модернізації національної економіки нерозривно пов’язаний
із розробленням парадигми структурно-адаптаційних змін національної економіки, що в умовах інноваційних
зрушень є вкрай важливим та необхідним, адже подолання так званих «провалів ринку» та «провалів держави»
можливе за рахунок інституційного підходу щодо вироблення ефективних механізмів державного стимулювання
здійснення нової індустріалізації у руслі загальнонаціональних пріоритетів та інтересів розвитку, що потребують
затвердження відповідного законодавчого підґрунтя.
Модернізація та цілісність національної економіки забезпечується просторовою концентрацією
людських, економічних, технічних, соціальних інформаційних і природних ресурсів. Така економіка не може не
відчувати на собі сучасних технологічних детермінант модернізації загалом і інституційного механізму
відтворення. Ці детермінанти аналізуються вченими з усього світу. Відбувається взаємозв’язок інституційних
екзогенних факторів і залежностей, що інтегрують окремі суспільні елементи у структурній мережі та створюють
можливі правила гри, з ендогенними факторами, зв’язками і залежностями функціонування національної
економіки, які формують національні і локальні єдності та надають інтеграційної міцності державам і можливість
підприємцям брати участь у реалізації потенціалу модернізації національної економіки. Постає проблема пошуку
інституційних підходів до механізмів реалізації цього курсу, обов’язковою складовою яких має бути системний
механізм впливу на процес формування інтеграційно-інноваційного вектора попри надмобільність ринкових
факторів.
Однак, як переконливо доводить практика, системні зміни не можуть відбуватися інакше, як через
поєднання глибоких соціальних та організаційних змін, що доповнюються технологічними імперативами та
інноваціями, і цей процес обов’язково потребує тривалого часу. При цьому, імперативи інноваційної
індустріалізації як моделі економічного розвитку України залишаються туманними, достатньо конкретно не
визначені обриси забезпечення розвитку соціально-орієнтованої економіки в Україні. Інноваційна модель
розвитку економіки, що існує в Україні, наразі не тільки суттєво утруднює модернізацію економіки, але й з
великим рахунком призупиняє її реалізацію на невизначений час. Поки що всі намічені кроки в напрямі
інноваційної індустріалізації свідчать швидше про імперативи неповернення до кризового стану економіки, а не
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про її інноваційний розвиток.
Висновки. Отже, можна зробити висновок, що сучасна стадія розвитку національної економіки висуває
необхідність формування нової моделі інноваційної індустріалізації всієї системи соціально-економічних
відносин і продуктивних сил, що найбільш повно відповідають національній специфіці. Створення конкурентних
переваг на основі інноваційної індустріалізації, розвиток національних інноваційних систем, які гнучко реагують
на структурні умови технологічного розвитку, активатори циклічних процесів, інституційні регулятори
соціально-економічного розвитку, стають ключовими елементами модернізації національної економіки. При
цьому всі структурні елементи мають однакове значення в прцесі формування і розвитку національної
інноваційної системи, що дозволяє констатувати їхню певну уніфікованість.
Таким чином, здійснення інноваційної індустріалізації як моделі економічного розвитку України
повинно здійснюватися комплексно за всіма ключовими компонентами: інституційною, соціальною, кадровою
та освітньою, що підтверджується практикою багатьох країн – окремі одиничні науково-технологічні прориви за
відсутності конкурентоспроможної промисловості не дозволять провести повноцінну модернізацію, засновану
на інноваціях.
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Анотація. В статті проаналізовано основні методи просування товару на міжнародні ринки та
визначено виставково-ярмаркову діяльність одним з найефективніших. Доведено значимість даного методу
рядом задач, котрі можуть вирішуватися при його використанні, а саме: представлення власної продукції на
глобальному ринку, знайомство з продукцією фірм-конкурентів, можливість заведення нових знайомств з
майбутніми постачальниками, покупцями, отримання нових знань, пошук потенційних інвесторів та пошук
потенційних партнерів. Показано, що даний метод знаходиться в стадії розвитку і має всі перспективи
подальшого, ефективного використання.
Ключові слова: маркетинг, комплекс маркетингу, просування товару, стимулювання збуту, методи
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Аннотация. В статье проанализированы основные методы продвижения товара на международные
рынки и определено выставочно-ярмарочную деятельность одним из самых эффективных. Доказано
значимость данного метода рядом задач, которые могут решаться при его использовании, а именно:
представление своей продукции на глобальном рынке, знакомство с продукцией фирм-конкурентов,
возможность заведения новых знакомств с будущими поставщиками, покупателями, получения новых знаний,
поиск потенциальных инвесторов и поиск потенциальных партнеров. Показано, что данный метод находится
в стадии развития и имеет все перспективы дальнейшего, эффективного использования.
Ключевые слова: маркетинг, комплекс маркетинга, продвижение товара, стимулирование сбыта,
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PROMOTION OF GOODS TO INTERNATIONAL MARKETS BY EXHIBITION-FAIR ACTIVITY
Annotation. The article analyzes the main methods of product promotion in international markets and defines
exhibition-fair activity as one of the most effective ones. The significance of this method is proved by a number of problems
which can be solved when it is used, namely: representation of products in the global market, acquaintance with the
products of competitor firms, the possibility of establishing new acquaintances with future suppliers, buyers, obtaining
new knowledge, searching for potential investors and searching potential partners. It is shown that this method is under
development and has all the prospects for further, effective use.
Key words: marketing, marketing complex, promotion of goods, sales promotion, promotion methods,
international markets, exhibition activities, fair activities.
Постановка проблеми. На сьогоднішній день на багатьох підприємствах постала гостра проблема
просування товарів як на міжнародних (зовнішніх), так і на внутрішніх (національних) ринках. В основному це
пов'язано з посиленням рівня конкуренції на товарних ринках, зростанням конкуренції з боку іноземних
виробників, з боку вітчизняних виробників-лідерів, і навіть зі сторони численних малих підприємств. На
превеликий жаль більшість компаній ігнорує важливість такого маркетингового елементу як просування товару
на ринок. Саме тому розгляд даного питання в більш широкому аспекті є надзвичайно актуальним.
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На сучасному етапі розвитку економіки для вітчизняних підприємств надзвичайно важливим питанням
є розширення вже існуючих національних ринків збуту та вихід на нові міжнародні ринки і одним із
найефективніших інструментів маркетингових комунікацій є виставкові заходи, що проводяться на
міжнародному рівні.
Але для ефективної участі у конкретному заході підприємствам необхідно по максимуму
використовувати всі свої можливості, навички та зосереджувати свою увагу на унікальності виставкового
потенціалу та чітко визначитись з цілями участі. Дана проблема, яка стосується виставково-ярмаркової діяльності
в Україні, насамперед, полягає у відсутності та недостатній розвиненості теоретичних навичок у даній
сфері [1- 3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема дослідження методів просування товару на ринках
відображалась у працях таких провідних вітчизняних науковців як Дериколенко А.О., Добрянська В.В., Орленко
О.В. та ін. В їх працях було проаналізовано сутність та особливості здійснення просування товарів та досліджено
тенденції розвитку. Особливості розвитку виставкової індустрії мали своє відображення в працях таких відомих
українських та зарубіжних науковців, як Грищенко І.М., Ламбен Ж.Ж., Багрова І.К., Власюк В.О., Гетьман О.О.
та інші.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Виставково-ярмаркова діяльність в
Україні, це невід'ємна складова частина розвитку ринкових процесів, оскільки саме вона - стимулює закріплення
позитивних структурних змін в економіці та забезпечує науково-технічне та технологічне оновлення
вітчизняного виробництва.
Але, на жаль, в Україні існує необхідність удосконалення нормативно-правової бази у сфері виставковоярмаркової діяльності. Це можна зробити як шляхом внесення відповідних змін і доповнень у чинні акти, так і за
допомогою розробки і прийняття нових документів правового характеру [4]. Тому необхідно дослідити основні
методи просування товару на міжнародні ринки та визначити проблеми, які при цьому виникають.
Мета статті. Основною метою написання статті є висвітлення використання виставково-ярмаркової
діяльності при просуванні товару на міжнародні ринки, як одного з найефективніших методів.
Виклад основного матеріалу. Сучасний маркетинг являє собою специфічний вид людської діяльності,
котрий поєднує в собі аналітичне і творче мислення у поєднанні з комплексом прагматичних дій. Це зумовлено
певними стратегічними функціями, через які підприємство має здатність виробляти товари чи послуги, потім
продавати їх на ринку і, як наслідок, може розраховувати на досягнення своїх цілей та реалізацію своєї місії на
ринку [5]. А сам комплекс маркетингу є сукупністю маркетингових інструментів і методів, що використовуються
підприємством для досягнення його ринкових цілей (див. рис. 1) [6].
ТОВАР
• властивості
• параметри
• асортимент
• розмір
• сервіс
• упаковка
• марочна назва

ЦІНА
• прейскурантна
ціна
• знижки
• націнки
• терміни виплати
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• канали збуту
• форми торгівлі
• транспортування
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ПРОСУВАННЯ
• реклама
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продаж
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розподіл
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Комплекс маркетингу (marketing mix)
Цільовий ринок
Рис. 1. Основні елементи комплексу маркетингу
Але для цього просто створити товар, призначити йому ціну та розмістити на прилавку – недостатньо.
Даний товар залишиться непоміченим серед безлічі схожих. Для вирішення саме такої задачі існує такий елемент
маркетингу, як просування товару. Просування – являє собою сукупність різних заходів, методів, за допомогою
яких фірма інформує споживачів, переконує їх в якості товару та нагадує про себе саму.
Система просування товару має певні функції, до яких належать:
1) створення престижного образу в очах покупців;
2) інформування щодо характеристики товару;
3) забезпечення популярності існуючого товару;
4) інформування покупців про розпродажі;
5) забезпечення після продажного обслуговування споживачів та ін.
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Але головною метою просування товару є стимулювання попиту. Таким чином, стимулювання попиту
являє собою різні види маркетингової діяльності, що на визначений час збільшують вихідну цінність товару чи
послуги та прямо стимулюють купівельну активність споживачів, роботу дистриб'юторів і торгового персоналу.
Наглядно ефективність впровадження товару зі стимулюванням попиту зображено на рисунку 2 [7]. Як бачимо з
рисунку 2 обсяги продажу товару, які супроводжуються стимулюванням попиту вищі, аніж обсяги продажу
товару без зазначеного стимулювання.
Отже, виробник товару, що використовує такий метод просування товару, як стимулювання попиту,
отримує беззаперечний виграш у часі перед іншими виробниками, котрі такий метод не використовують. Як
наслідок – більшу матеріальну винагороду за реалізацію даного товару отримує саме та компанія, що
використовує стимулювання попиту.

Рис. 2. Зростання продажів після залучення стимулювання попиту
Просування товару на ринку здійснюється за участі системи маркетингових комунікацій. Остання, в
свою чергу, охоплює ту діяльність підприємства, яка спрямована на інформування, переконання та нагадування
покупцям про товари, роботи, послуги, а також – стимулювання збуту і, як наслідок - створення позитивного
іміджу фірми в очах громадськості.
Більша частина світового бізнесу здійснюється за допомогою інноваційних технологій та мереж.
Інтернет у цьому процесі – це революційна технологія нашої епохи, котра дозволяє використовувати та швидко
обмінюватися інформацією.
На жаль, в сучасних умовах часто трапляються ситуації, коли споживачі стикаються з незадовільними
методами просування, і в силу цього існують наступні способи правового захисту споживачів від таких методів:
- надання достовірної інформації;
- підтвердження заявки щодо товару підприємством – виробником;
- виправна реклама;
- штрафні санкції та ін.
Вибір ринку та можливість виходу з нього – це суттєва відмінність міжнародного маркетингу від
внутрішнього. Саме через це рішення компанії щодо виходу на конкретний зарубіжний ринок може включати в
себе і позитивні, і негативні наслідки.
Можна виділити три основні підходи до вибору зовнішніх ринків (див. рис. 3) [8]. Суб’єктивний підхід
базується на суб’єктивних відчуттях та досвіді осіб, які приймають рішення щодо виходу на конкретний ринок.
Дискретний підхід полягає в оцінці 2-3 найважливіших показників розвитку ринку для фірми. Комплексний
підхід має на меті встановлення кількісної оцінки для кожного ринку за певною системою показників. Цей підхід
є найбезпечнішим, оскільки мінімізує ризики щодо виходу на «неправильний» ринок, але, в свою чергу, потребує
значних витрат. За цієї умови найчастіше фірми використовують дискретний підхід [9].
Підходи до вибору зовнішнього ринку
Суб`єктивний

Дискретний
Комплексний
Ступінь обґрунтованості управлінського рішення
Ризик міжнародної діяльності
Витрати на обґрунтування рішення
Рис. 3. Підходи до вибору зовнішніх ринків
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Зазначимо, що залежно від основних характеристик організації (розміру фірми, її виду, місця
розташування), її місця на ринку, цілей, місії та завдань, кожна компанія обирає підходящий для себе варіант
виходу на зовнішні ринки, заздалегідь проаналізувавши всі можливості та ризики. Після цього тим самим
методом обирається провідний засіб (засоби) просування товару на міжнародний ринок.
Кожна компанія повинна з відповідальністю відноситися до даного виду маркетингової діяльності,
оскільки вибір правильного методу та засобу просування товару на ринок – є запорукою успіху в майбутньому,
і, відповідно – отримання максимальних прибутків при незначних витратах.
На сучасному етапі розвитку національної економіки для промислових підприємств надзвичайно
актуальним є питання щодо розширення існуючих національних ринків збуту та вихід на нові міжнародні ринки.
У цьому напряму ефективним інструментом інтегрованих маркетингових комунікацій є виставкові заходи, що
проводяться на міжнародному рівні. Однак, для ефективної участі у конкретному заході підприємствам
необхідно використовувати всі його можливості, зосереджуватись на унікальності виставкового потенціалу та
чітко визначитись з цілями участі. Проблема виставко-ярмаркової діяльності в Україні полягає у відсутності
теоретичних навичок у даній сфері [10].
На відміну від інших методів просування товару, торгові виставки та ярмарки користуються перевагами
безпосередньої комунікації й живого контакту з товарами й послугами. Політика підприємства щодо участі у
виставках та ярмарках не може обмежуватися виключно продажем товарів і послуг. Вона має бути органічно
пов’язана з усіма інструментами маркетингу, особливо з рекламою і паблік рілейшнз.
На сьогоднішній день, головним завданням виставково-ярмаркової діяльності є методичне дослідження
ринку та нагляд за конкурентами задля можливості своєчасного забезпечення інформацією підприємствучасників про вдосконалення або оновлення продукції залежно від зміни конкретних вимог.
Важливість торгових виставок та ярмарків визначається тим, що вони створюють передумови для так
званих випадкових зустрічей, ділових бесід, при цьому значно зекономивши дорогоцінний час покупців,
продавців і виробників, пропонують товари в їхньому натуральному вигляді, дають покупцеві можливість
порівняти ідентичну продукцію з умовами її продажу, якістю, ціною тощо.
Виставки та ярмарки мають здатність допомагати підвищувати авторитет підприємств (фірмової марки
тощо), набувати досвіду професійних контактів, підвищувати кваліфікаційний рівень працівників, уникати
помилкових рішень і дій [11]. Ярмарки надають різноманітні можливості широкому колу виробників,
споживачів, посередників, наприклад: вступати в комерційні контакти, сприяти регулюванню попиту та
пропозиції, активізувати господарську ініціативу сторін.
Роль ярмарків полягає в тому, що їх діяльність пов’язана:
- із вивченням товарного ринку;
- аналізом потреб споживачів;
- знаходженням оптимальної ціни товару;
- регулюванням руху товару.
Оптовий ярмарок – це короткочасна і періодична форма оптової реалізації товарів. Його головні риси:
1. Оптова реалізація товарів за зразками.
2. Періодичність проведення.
Таким чином, ярмарок стає місцем демонстрації останніх досягнень в сфері науково-технічного прогресу,
що було спочатку виключним правом виставок.
Міжнародне бюро виставок визначає виставку як «показ, основна мета якого полягає в освіті публіки
шляхом демонстрації засобів, що є у розпорядженні людства, для задоволення потреб в одній або декількох
галузях його діяльності або майбутніх його перспектив» [12].
Найголовніша перевага виставки для покупця - це можливість побачити товар у натурі, а нерідко - в
роботі, а з точки зору продавця, виставка - це один із способів конкуренції, який можна використовувати для
своєї вигоди.
На особливу увагу заслуговують Всесвітні торгові виставки, які з’явилися на початку XIX ст., бо саме
вони відображають технологічний розвиток усього людства.
Фахівці не без підстав стверджують, що організація участі у виставках і ярмарках потребує високого
професіоналізму персоналу, тісної співпраці всього колективу підприємства (а не тільки служби
маркетингу) [13].
Задля ефективної участі у виставці (ярмарку) бажано дотримуватись таких «десяти заповідей» учасника
виставки (ярмарку):
1. Встановити тісний зв’язок цілей участі у виставці (ярмарку) і цілей маркетингу підприємстваекспонента.
2. Вибрати найліпшу виставку (ярмарок) з погляду місця і часу її проведення, складу відвідувачів та
експонентів, розміщення стенда і т. п.
3. Точно спланувати всі організаційні процедури. Обмежений термін дії виставок (ярмарків)
унеможливлює будь-яку суттєву корекцію таких процедур у процесі роботи.
4. Правильно вибрати експонати залежно від ринків, на які бажає просунутися підприємство: технічний
рівень, практичність, якість, зовнішній вигляд.
5. Установити сприятливий рівень цін проти цін конкурентів, що забезпечується правильним
співвідношеннями ціни пропозиції з якістю пропонованого товару та комерційними умовами його продажу.
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6. Продумати порядок презентації на стенді загальної підприємницької діяльності експонента:
вирішальну роль щодо цього відіграватимуть зовнішній вигляд, функції і функціональність стенда.
7. Відповідно добрати персонал стенда з погляду його кількості, складу, фахової підготовки, здатності
до активної співпраці з відвідувачами.
8. Узгодити якісний рівень усіх запланованих заходів.
9. Регулярно контролювати ефективність окремих заходів.
10. Докладно продумати порядок післявиставкової (післяярмаркової) діяльності підприємстваекспонента з урахуванням виявлених під час функціонування виставки (ярмарку) недоліків.
На виставках і ярмарках можуть бути проаналізовані вітчизняні і закордонні конкурентні продукти,
варто також залучити аналіз патентів і результатів досліджень у родинних областях [12].
Необхідно зазначити, що ярмарки і виставки, як один із методів просування товару на міжнародних
ринках, має хороші перспективи в умовах сучасного стану ринкової економіки.
Останніми роками відбулося значне падіння обсягів експорту товарів з України – з 68,8 млрд. дол. у 2013
р. до 38,1 млрд. дол. – у 2017 р. [14]. Серед причин спаду відзначено: падіння цін на сировину, нестача інвестицій
та відсутність ефективної підтримки експортерів. У таких несприятливих умовах вітчизняним підприємствам
серед інших заходів із інтенсифікування експортної діяльності необхідно вдосконалювати способи та
інструменти просування продукції на міжнародні ринки.
На сьогоднішній день одним із найпопулярніших інструментів просування товару є Інтернет-маркетинг.
Цей інструмент є прозорим і викликає виключно позитивні емоції. Світові витрати на рекламу в Інтернеті
щорічно зростають у середньому на 12–20 % (див. рис. 4) [15].
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Рис. 4. Динаміка витрат на Інтернет-рекламу у світі за період 2012-2018рр.
Але, окрім Інтернет-маркетингу, одним із найперспективніших методів просування товару на
міжнародних ринках є саме виставково-ярмаркова діяльність, а її роль і значимість у світовій економіці постійно
зростає. Всесвітня асоціація виставкової діяльності (UFI), членом якої є Виставкова федерація України (ВФУ),
прогнозує подальший динамічний розвиток виставкового бізнесу. Такі ж самі тенденції прослідковуються і на
українському виставковому ринку. На сьогоднішній день лідерами серед українських операторів є такі найбільші
виставкові оператори: «Авто-ЭКСПО» (Київ), «АККО Інтернешнл» (Київ), «Бізнес-Лайн» (Київ), «Євроіндекс»
(Київ), «КиївЕкспоПлаза» (Київ), «КОМІНФО» (Дніпро), «Міжнародний виставковий центр» (Київ),
Національний комплекс «Експоцентр України» (Київ) та інші.
Виставково-ярмаркова діяльність в Україні, це невід'ємна складова частина розвитку ринкових процесів,
оскільки саме вона стимулює закріплення позитивних структурних змін в економіці та забезпечує науковотехнічне та технологічне оновлення вітчизняного виробництва.
Але, на жаль, в Україні існує необхідність удосконалення нормативно-правової бази у сфері виставковоярмаркової діяльності. Це можна зробити як шляхом внесення відповідних змін і доповнень у чинні акти, так і за
допомогою розробки і прийняття нових документів правового характеру.
Отже, сучасний стан організації виставок і ярмарків наочно демонструє, що виставково-ярмаркова сфера
- це середовище для обміну інформацією (сфера комунікації) та укладання торгових угод (сфера ринку).
Тому участь у міжнародних виставках та ярмарках входить до переліку саме тих заходів підприємницької
діяльності наступального характеру, котрі органічно вписуються в комплекс маркетингу і в перспективі обіцяють
українським бізнесменам реальні результати.
Як наслідок, використання фірмою виставково-ярмаркових заходів, як одного з найефективніших
методів просування товару на міжнародні ринки, матиме ряд переваг.
По-перше: потенційний покупець зможе побачити (доторкнутися/скуштувати) товар, причому візуальне
сприйняття товару має величезне значення. Саме тому не варто забувати, що продукт має бути «смачним» не
лише всередині, але й ззовні. По-друге: прямий контакт із споживачами. Продавець може реально переконати
покупця в першості саме його торгової марки, як саме це зробити, як піднести покупцю всю необхідну
інформацію про товар – продавець має обрати самостійно, але не варто «перенасичувати» покупця непотрібною
йому інформацією. По-третє: дає волю уяві. Виставки дають продавцям унікальну можливість показати товар
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саме з того боку, якого вони хочуть. Продавці мають бути креативними, не шкодувати грошей для презентації
свого товару.
Таким чином, саме метод участі компанії-виробника в заходах виставково-ярмаркового характеру
вважається найефективнішим. Як результат, цьому передує ряд можливих вирішених задач:
представлення власної продукції на більш глобальному ринку;
знайомство з продукцією фірм-конкурентів;
можливість заведення нових знайомств з майбутніми постачальниками, покупцями;
отримання нових знань, покращення рівня освоєності в проведенні заходів такого масштабу;
пошук потенційних інвесторів;
пошук потенційних партнерів та ін.
Висновки. Отже, підбиваючи підсумки, зазначимо, що сучасна виставкова індустрія знаходиться на
стадії розвитку, проте весь потенціал, на жаль, не використовується. Україні необхідно брати до уваги досвід
іноземних компаній стосовно проведення, організації та участі у подібних заходах, використовувати іноземні
програми для підвищення кваліфікації працівників та залучення їх до програм міжнародних обмінів.
Доведено, що виставково-ярмаркові заходи забезпечують бізнесу унікальну можливість концентрації та
інтеграції галузевих фахівців необхідного профілю, представників владних структур, ділових кіл та
громадськості в одному місці. Провідні оператори Європейського ринку виставкових послуг пов’язують
перспективність розвитку виставкової діяльності з її можливостями суттєво поповнювати місцевий /
регіональний / національний бюджет, створювати додаткові робочі місця, сприяти формуванню у країни / регіону
та її / його підприємств / компаній репутації надійного партнера у вирішенні різного роду економічних,
соціальних, екологічних та інших проблем.
Обґрунтовано доцільність використання саме виставково-ярмаркових заходів як одного з перспективних
методів просування товару на зовнішні ринки.
Вважаємо, що представлені результати у подальшому можуть бути використані для проведення більш
глибокого дослідження проблематики використання методу виставок та ярмарків, як одного з найбільш реальних
та перспективних шляхів просування товару на зовнішній ринок, а також покращення можливостей реалізації
вітчизняного товару на зарубіжних ринках, шляхом встановлення нових ділових зв`язків та налагодження
контактів з партнерами, знову ж таки, за допомогою виставково-ярмаркових заходів.
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Актуальність проблеми. ХХІ ст. характеризується переходом суспільства до якісно нового етапу
розвитку, основними ознаками якого є глобалізація, зміни в інформаційно-технологічному та інноваційному
середовищі, кардинальні соціальні зрушення та конкуренція, що перетворюється з міжнародної в глобальну і
виходить за межі держав, змушуючи їх впливати на структурну модернізацію національних економік. Ефективне
використання конкурентних переваг економіки країни потребує нових організаційних форм виробництва –
кластерів, які забезпечують створення більшої доданої вартості, залучають до цього процесу підприємства та
людський капітал, дослідницькі, наукові та освітні інституції, фінансові установи і органи влади. Розвиток
кластерів відкриває для країн світу реальні можливості щодо економічного зростання на нових інноваційних
засадах, що дозволяє їм вийти на принципово новий рівень конкурентоспроможності та економічного розвитку.
Узагальнення світового досвіду державної підтримки розвитку промислових кластерів є корисним для України,
економіка якої переживає складний процес структурної переорієнтації в умовах євроінтеграції. Така постановка
питання свідчить про актуальність та вагоме практичне значення дослідження пріоритетів державної підтримки
розвитку промислових кластерів в країнах світу, узагальнення такого досвіду задля впровадження найкращих
напрацювань у сфері кластерної політики у господарську практику України.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження концепції, стану та проблематики розвитку промислових
кластерів у світовій практиці господарювання є досить популярним як серед українських, так і серед зарубіжних
науковців. Так, вагомий внесок у дослідження питань розвитку інновацій та інноваційної діяльності кластерів
здійснили такі провідні вітчизняні вчені: А.С. Казюхін [1], В.Й.Карпінець [2], Н.В. Комар [3], C. І.Соколенко[4],
І.Б. Чичкало-Кондрацька [5], А.П. Павлюк [6] та інші. Відомими у світі є наукові доробки провідних зарубіжних
вчених, які досліджували сутність та специфіку світового процесу кластеризації: А. Маршал[7], М. Портер[8],
А. Томас [9].
Метою статті є узагальнення світового досвіду щодо пріоритетів, механізмів та інструментів державної
підтримки розвитку промислових кластерів в країнах світу.
Для досягнення означеної мети у статті розв'язуються наступні завдання:
- представлено класифікацію промислових кластерів у світовій економіці;
- розглянуто різновиди цільових державних та ринкових механізмів й інструментів стимулювання
розвитку промислових кластерів;
- визначено особливості різновидів (типології) державної політики кластеризації в різних країнах світу
з урахуванням специфіки задіяння ринкових та адміністративних інструментів та механізмів підтримки
кластерних ініціатив в умовах ринкової економіки.
Виклад основного матеріалу. Промисловість традиційно вважається індустріальним фундаментом,
основою розвитку національного господарства країни в умовах ринку. Починаючи з 70-х років ХХ ст. і до
сьогодення найбільш розповсюдженою формою існування промислових об'єднань у світі стають кластери (з
англ. мови «cluster» переводиться як гроно, група; буквально – «зростати разом»). Саме у межах кластерних
об'єднань формується оптимальне поєднання виробництва, інституцій сфери послуг, науки та освіти,
інноваційних розробок та досліджень – синергія яких виводить промисловість розвинутих країн світу на
принципово новий рівень розвитку. Серед фундаторів кластерного підходу до організації промислового
виробництва слід відзначити М. Портера, який визначив промисловий кластер як сукупність взаємодіючих
галузей, в якій одна сторона відіграє роль покупця, а інша – постачальника [8].
Світовий досвід кластеризації свідчить, що кластери можуть мати різну організаційно-економічні
структуру та діяти у різних секторах економіки. У світовій науці існують різновекторні підходи щодо
класифікації кластерів (представлені у роботах таких вчених як: С. Розенфельд, С.І. Соколенко, А.П. Павлюк)
[2;4;6]. Узагальнюючи, можна представити наступну класифікацію промислових кластерів:
1. За характером виникнення кластери поділяються на: стихійні – формуються завдяки ринковим
методам та під впливом ринкової конкуренції (або ж спонтанно створені кластери); кластери, що створені
свідомо – за цільової державної підтримки, відповідно до державних програм розвитку та під державним
контролем, або ж за економічної державної підтримки (у т.ч. шляхом надання податкових пільг, прискореної
амортизації тощо).
2. За географічною ознакою вирізняють: локальні кластери, що включають у себе підприємства окремого
міста та прилеглих територій; регіональні кластери, що розташовані на території окремого регіону, або ж
декількох регіонів; національні кластери, що об’єднують підприємства, які розташовані на території різних
областей/регіонів країни, у т.ч. таких, що не є сусідніми областями/регіонами країни; міжнародні кластери –
представляють собою об’єднання підприємств різних країн світу.
3. За способом формування розрізнять наступні кластери:
– кластери з вертикальними зв'язками у виробничій сфері, утворені навколо головних фірм або мережі
основних (базових) підприємств, які регулюють процеси виробництва, постачання і збуту продукції;
– кластери з горизонтальними зв'язками у сфері виробництва та послуг, що ґрунтуються на
диверсифікації діяльності та охоплення максимальної сфери впливу – від транспорту, логістики – до культурних,
розважальних, туристичних та освітніх послуг тощо;
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– кластери з регіональною формою економічної діяльності – регіонально обмежені об'єднання всередині
споріднених секторів навколо наукового та/або промислового центру, що діють у межах національної економіки;
– кластери з міжнародно-регіональною формою економічної діяльності у межах світової економіки, що
ґрунтуються на системі міжнародного поділу праці;
– галузеві кластери – підприємства та компанії, що працюють у різних сферах промисловості та/чи у
сфері послуг;
– індустріально-промислові кластери, що спеціалізуються на машинобудуванні, авіабудуванні,
військово-промисловий кластер тощо.
4. Відповідно до галузевої специфіки кластери поділяються на:
– дискретні кластери – включають підприємства, які виробляють продукти (і пов'язані послуги), що
складаються з дискретних компонентів, включаючи підприємства автомобілебудування, авіаційної
промисловості, суднобудування, інших галузей машинобудівельного комплексу, а також організації будівельної
галузі та виробництва будівельних матеріалів;
– процесні кластери: утворюються підприємствами, що належать до так званих процесних галузей, таких
як хімічна, целюлозно-паперова, металургійна галузь, а також сільське господарство, харчова
промисловість та ін.;
– інноваційні та «творчі» («креативні») кластери: розвиваються в так званих «нових секторах», таких
як інформаційні технології, біотехнології, нові матеріали, а також в секторах послуг, пов'язаних із здійсненням
творчої діяльності, наприклад – кінематографії (яскравим прикладом такого кластеру є центр американської
кіноіндустрії – Голівуд);
– туристичні кластери формуються на базі туристичних активів в регіоні і складаються з підприємств
різних секторів, пов'язаних з обслуговуванням туристів (туристичних операторів, готелів, сектора громадського
харчування, виробників сувенірної продукції, транспортних підприємств та інших підприємств малого та
середнього бізнесу);
– транспортно-логістичні кластери включають у себе комплекс інфраструктури і компаній, що
спеціалізуються на зберіганні, супроводженні та доставці вантажів і пасажирів. Кластер може включати також
організації, що обслуговують об'єкти портової інфраструктури, компанії, що спеціалізуються на морських,
річкових, наземних, повітряних перевезеннях, логістичні комплекси та ін. Транспортно-логістичні кластери
розвиваються в регіонах тих країн, які мають істотний транзитний потенціал.
Усвідомлюючи переваги від створення кластерів як основи підвищення конкурентоспроможності,
стимулювання інновацій, залучення інвестицій, створення нових технологій, товарів, послуг та зростання доданої
вартості, уряди розвинених держав проводять активну цільову кластерну політику, використовуючи наступні
механізми стимулювання їх розвитку:
1. Механізм координації розвитку кластерів – передбачає стійкі зв’язки між учасниками кластерного
процесу через географічну близькість розташування суб’єктів господарювання, та/або наявність інститутів,
взаємодія з якими лише частково регулюється ринком. Аналіз механізмів координації формування кластерних
мереж дозволяє стверджувати, що вони стають фундаментом розвитку організаційних форм постіндустріальної
промисловості. Приклад: держава виступає координатором розвитку кластерного об’єднання у будівельній сфері.
Таким шляхом пішов Китай, будівельні кластери якого формуються під чітким керівництвом держави. Потужний
потенціал будівельних кластерів у КНР використовується для різноманітних цілей та потреб: від розбудови
соціального житла, будівництва інфраструктурних об’єктів (мости, автобани) і до об'єктів стратегічного
значення.
2. Механізм кооперації – сприяє поєднанню поділу праці в кластері і спеціалізації, що в кінцевому
підсумку веде до кращого використання виробничих можливостей кожного підприємства, підвищенню
продуктивності та зниженню собівартості виробництва продукції.
Кооперування є надзвичайно економічно ефективним, особливо кооперування на регіональному рівні
національної економіки, що створює регіональні кластери. На міждержавному рівні утворюються міжнародні
регіональні кластери, у т.ч. транскордонні кластери. Серед відомих транскордонних кластерів країн ЄС можна
виділити: кластер біотехнологій, регіон Орезунд (Данія-Швеція); німецько-голландський транскордонний
кластер (виробництво пластмас, металообробка); португальсько-іспанський автомобільний кластер, текстильний
кластер (Нижня Австрія та Богемія); транскордонний кластер з виробництва скла (Верхня Австрія, Баварія,
Богемія); біофармацевтичний кластер – Біодолина (Франція, Швейцарія, Німеччина) [4].
3. Механізм субконтракції, що являє собою форму коопераційного співробітництва між малими,
середніми і великими промисловими підприємствами, засновану на спеціалізації, раціональному використанні
наявних виробничо-технологічних потужностей та оптимізації використання ресурсів. В ХХI ст. істотно
активізувалася увага до цієї форми організації виробництва, тому що шляхом застосування механізму
субконтракціі підприємство може сконцентрувати свої ресурси і зусилля на ділянках, які визначають
конкурентоспроможність продукції і підприємства в цілому. Наприклад, німецькі автомобільні кластери мають
постачальників запчастин та комплектуючих із заводів Польщі, Італії, Іспанії, Японії та ін., завдяки чому
отримують можливість швидко оновлювати свій модельний ряд та підвищувати конкурентоспроможність
продукції [4, c.3].
4. Механізм державно-приватного партнерства (ДПП). В рамках механізму ДПП кластер створюють
держава та бізнес структури. Держава передає приватному сектору частину своїх повноважень, відповідальності
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та ризиків щодо реалізації інвестиційних проектів, які традиційно впроваджувались чи фінансувались державним
сектором. Перспективними сферами застосування механізму ДПП для створення кластерів є, у першу чергу,
транспортний сектор, житлово-комунальне господарство і енергетика. Так, у КНР механізм ДПП розглядається
як пріоритетний інструмент реалізації промислової політики. Прикладом може слугувати енергетичний кластер
у провінції Шаньсі основним інвестором якого є держава, що залучає приватні компанії лише для виконання
робіт за проектом на платній основі. Кластер забезпечує ¼ потреб вугілля та є найбільшим в країні [5, c.146].
5. Фінансовий та інвестиційно-інноваційний механізми формування і функціонування кластерів
передбачає цільове фінансування, пряму фінансову допомогу, надання субвенцій, субсидій тощо від держави –
приватним структурам задля підтримки розвитку кластерного об'єднання. Йдеться про пряме фінансування
(субсидії, позики), яке досягає 50 % витрат на створення нової продукції і технологій у межах кластерів (досвід
Франції, США); надання позик без виплати відсотків (досвід Швеції) і безоплатних позичок, що досягають 50 %
від витрат на впровадження нововведень (досвід Німеччини). Такий механізм підтримки кластеризації – шляхом
цільового державного фінансування та надання податкових та інших пільг використовують і в країнах, що
розвиваються (країни Тихоокеанського регіону).
Інвестиційно-інноваційний механізм підтримки кластеризації зорієнтований на впровадження
венчурних (ризикових) інноваційних проектів, передбачає прийняття на державному рівні довгострокових
цільових програм з розробки та впровадження інновацій (інноваційних переваг), які в результаті будь-яких
інвестиційних процесів дадуть позитивні економічні, соціальні, екологічні результати/ефекти з розвитку
виробництва та створення доданої вартості. Так, у країнах ЄС та США поширена приактика надання грантів для
малих та середніх підприємств, дослідницьких інститутів, університетів, які займаються інноваціями та
розробками. Завдяки цьому держава використовує інноваційні переваги розвитку виробництва як основу для
підвищення конкурентоспроможності.
Серед найбільш поширених у світовій практиці інструментів державного впливу на розвиток кластерів
можна виокремити наступні:
– пільгове оподатковування для підприємств, що входять до складу кластерів, у т.ч. звільнення від
податків витрат на НДДКР, пільгове оподатковування університетів та науково-дослідних інститутів (Японія),
запровадження пільгових митних тарифів для імпорту сучасного обладнання, встановлення податкових пільг для
індивідуальних винахідників, що співпрацюють з корпораціями та підприємствами, які входять до складу
кластерів (Австрія, Німеччина, США, Японія);
- створення спеціальних (резервних) фондів з підтримки впровадження інновацій для нівелювання
фінансових збитків внаслідок настання комерційного ризику (Великобританія, Німеччина, Франція, Швейцарія,
Нідерланди). Більш того, приймаються цільові державні програми, зорієнтовані на зменшення ризиків і
відшкодування ризикових збитків підприємствам кластеру (Японія). На законодавчому рівні забезпечується
захист інтелектуальної власності і авторських прав, що особливо важливо для кластерів, які широко
використовують інновації [9, c. 425 – 430].
Серед світових лідерів процесу кластеризації є країни Європейського Союзу. Підвищений інтерес до
регіональних промислових кластерів у ЄС начною мірою пов'язаний із загальною тенденцією географічної
концентрації різних компаній у межах однієї або декількох промислових галузей. За період 2017 – 2018 роки у
країнах ЄС чітко виокремилися основні галузеві пріоритети кластеризації виробництва, які охоплюють наступні
сфери: електронні технології і зв'язок, інформатика (Швейцарія, Фінляндія); біотехнології і біоресурси
(Нідерланди, Франція, Німеччина, Великобританія, Норвегія); фармацевтика і косметика (Данія, Швеція,
Франція, Італія, Німеччина); агро-промислове і харчове виробництво (Фінляндія, Бельгія, Франція, Італія,
Нідерланди); нафтогазовий комплекс і хімія (Швейцарія, Німеччина, Бельгія); охорона здоров'я (Швеція, Данія,
Швейцарія, Нідерланди); комунікації і транспорт (Нідерланди, Ірландія, Данія, Фінляндія, Бельгія); енергетика
(Норвегія, Фінляндія) [10].
Лідерами процесів кластеризації в країнах ЄС є, насамперед, країни-лідери промислового розвитку:
Німеччина і Франція. Прикладом найбільш вдалого розвитку кластерних ініціатив у Європейському Союзі є
Австрія. Особливо відома у ЄС кластерна ініціатива земель Верхньої Австрії, де термін «кластер» ефективно
використовується як «бренд» для покращення іміджу регіону та залучення прямих іноземних інвестицій у місцеві
підприємства. Кластер як «бренд» для залучення прямих іноземних інвестицій у місцеве/регіональне
виробництво використовують Великобританія (Шотландія), Іспанія (Каталонія), Німеччина (північний РейнВестфалія) та інші регіони країн ЄС [7, c. 55 – 60].
У Сполучених Штатах Америки розвиток промислових кластерів ґрунтується на тому, що наука та бізнес
співпрацює на принципі комерціалізації та конкуренції. Отже, фінансування бізнесом науки, наукових розробок,
переважно, відбувається за критерієм практичної значущості та відповідно до результатів науково-дослідних
розробок. Це стимулює науковців працювати над генеруванням, переважно, прикладних інноваційних ідей, які
можна впровадити у виробництво та отримати гарантований прибуток. Натомість, кластерний підхід у США
використовується і у стратегічних сферах, у т.ч. у енергетичній сфері, у сфері ВПК. Так, розвиток військовопромислового кластеру США охоплює майже всі галузі та сектори національної економіки: від
машинобудування, металургії до ІТ технологій, легкої та харчової промисловості. Щорічно, з 2018 р., на
військову сферу та оборону у США виділяється понад 600 млрд. дол. США. Однією із дохідних статей
американського експорту є експорт зброї, продукції ВПК США. До відомих у світі промислових кластерів США
слід віднести такі центри інноваційно-промислового розвитку як міста Сіетл, Такома, Олімпія (штат Вашингтон)

40

Стратегія розвитку України

– аерокосмічна техніка, інформаційні технології; Мінеаполіс (штат Міннесота), Піттсбург, Акрон, Клівленд (штат
Огайо і Пенсільванія) – кластер з виробництва технологій «чистої» енергетики; Канзас-Сіті (штат Канзас) –
кластер з виробництва біотехнології і продукції сучасної хімії; Даллас (штат Техас) – кластер з виробництва
напівпровідників; кластерний центр нанотехнологій, біотехнологій, відновлювальних джерел енергії та
цифрового друку у Нью-Мексико та ін. У США більше половини підприємств країни працюють в рамках
кластерів, а частка виробленої у кластерних об'єднаннях продукції та послуг перевищує позначку у 60 %
виробленого ВВП на рік [4].
Основним слоганом американської промислової політики є наступне: «Інвестування в технології – це
інвестування у майбутнє Америки». При цьому особлива увага приділяється визначенню та підтримці тих
інновацій, які забезпечують довгостроковий розвиток бізнесу. У США, традиційно, перевага надається
приватногосподарському інтересу, залученню приватних інвестицій у розвиток кластерних об'єднань.
Натомість, у Канаді в процесі підтримки кластерів акцент робиться на комплексному підході. Створенню
та розвитку кластерів сприяють усі рівні влади: федеральний, регіональний та муніципальний. Так, органи
місцевого самоврядування шляхом розбудови необхідної інфраструктури в регіоні, лобіювання інтересів
учасників кластеру (венчурних фірм, університетів тощо) залучають інвестиції на місцевий/регіональний рівень.
На федеральному рівні кластеризація в Канаді стала частиною національної інноваційної політики. Координацію
процесів формування кластерів у Канаді здійснює Національна Дослідницька Рада – провідне федеральне
агентство з науково-дослідного розвитку. Визначальним аспектом в інноваційній стратегії Канади є залучення
до цього процесу кластерів, які втілюють новітні науково-дослідні розробки та технології для підвищення
конкурентоспроможності країни. Канада має великий досвід реалізації кластерних ініціатив: йдеться про
біотехнологічний кластер (Монреаль, Торонто, Ванкувер, Оттава, Галіфакс); інформаційно-телекомунікаційний
кластер (Ванкувер, Калгарі, Квебек і ін.); кластер високих технологій (Монреаль, Онтаріо і ін.); мультимедійний
кластер (Монреаль, Торонто, Ванкувер); виноробний кластер (Ніагара); кластер харчової промисловості
(Торонто) тощо.
Розглядаючи особливості розвитку промислових кластерів у країнах, що розвиваються, доречно
відзначити досвід КНР, який ще у 80-ті роки ХХ ст. створював спеціальні економічні зони для підтримки
розвитку високотехнологічних галузей, сформував на цій основі кластерні об'єднання, у яких працює понад 4
млн. осіб. На початку ХХІ ст. у Китаї промислові кластери набувають статусу драйверів індустріального та
постіндустріального розвитку. В країні налічується близько 1300 кластерних об'єднань та понад 250 бізнесінкубаторів [12, c. 5].
В Україні розвиток кластерів, в основному, носить «точковий», несистемний характер, не має цільової
державної підтримки. Залучення національних та іноземних інвестицій до розвитку кластерів ускладнюється
нестабільною політичною ситуацією, військовими діями на Сході України, відсутністю ефективного та
прозорого судочинства та ефективної боротьби з корупцією. Серед системних проблем щодо створення кластерів
в Україні залишається й недооцінка міжнародного економічного співробітництва, міжнародного партнерства з
іноземними інвесторами, їх слабке залучення до створення кластерних об'єднань. Кластерна політика в Україні
реалізується, переважно, на рівні регіонів за підтримки місцевих органів влади, регіональних торговельнопромислових палат, регіонального та місцевого бізнесу. Незважаючи на те, що Україна має великий потенціал
кластеризації, сталого функціонування у системі взаємопов'язаних через кластери галузей, у т.ч. у сфері
машинобудування, авіабудівній галузі, ВПК, туризму, інформаційних технологій, а також на ринку послуг – у
другому десятилітті ХXI ст. лише невелика кількість підприємств в Україні пройшли стадію кластеризації.
Найбільша кількість конкурентоспроможних кластерів в Україні існує у сфері аграрно-промислового
виробництва. Йдеться про кластер олійно-жирової промисловості, завдяки чому Україна посіла 1-ше місце у
світовому експорті соняшникової олії. Відомими на світовому ринку є українські аграрні кластерні об'єднання,
що спеціалізуються на виробництві зерна, кукурудзи, на птахівництві (виробництво та експорт курятини).
Конкурентною на світовому ринку є продукція українського металургійного кластеру та регіональних швейних
кластерів, що працюють на давальницькій сировині. Натомість потенціал розвитку кластерів в Україні є вагомим:
від сфери ВПК до сфери послуг всіх рівнів. Світовий досвід розвитку кластерів свідчить, що для України
кластеризація промисловості має стати одним із шляхів розбудови та розвитку національної економіки,
налагодження ефективних міжнародних економічних відносин з країнами світу, «каталізотором» залучення
іноземних інвестицій до національної економіки. розвиток кластерів в Україні є реальним шляхом щодо
підвищення експортного потенціалу та конкурентоспроможності українського виробництва товарів та послуг на
світовому ринку.
Світовий досвід державного стимулювання кластерних ініціатив переконливо свідчить про
перспективність формування кластерних об'єднань, які демонструють позитивний ефект від масштабу
виробництва, активний розвиток інноваційних процесів, забезпечують зростання доданої вартості, підвищення
ефективності виробництва за рахунок кооперації та комбінування виробничих процесів, науки, інновацій,
залучення наявного ресурсного, інвестиційного, людського та інноваційного потенціалу всіх учасників
виробництва товарів та послуг. На основі зарубіжного досвіду кластеризації (з виокремленням національних
ідентифікаційних особливостей), пропонуємо наступну типологію державної кластерної політики (див. табл. 1).
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Таблиця 1
Типологія кластерної політики: світовий досвід
Критерій

Кластерна політика

Особливості державної кластерної політики

1.Залежно
від
національних
особливостей процесу
формування
кластерної політики.

1.1.Ліберальна
кластерна
політика (США, країни ЄС)

1.1.Кластер розглядається як ринковий інститут. Роль
державної підтримки зосереджена на підтримці
конкурентного середовища, демонополізації виробництва,
дерегуляції ведення бізнесу. Переважають економічні
методи підтримки розвитку кластера.
1.2.Комплекс цільових, контрольованих державою заходів.
У т.ч.: розробка державних стратегій і програм розвитку
кластерів, вибір пріоритетних сфер щодо розвитку
кластерів; цільове державне фінансування кластерних
ініціатив, проекти ДПП, цільове позиціювання ключових
факторів успіху для розвитку кластерів.

1.2.Директивна
кластерна
політика (КНР, Японія)

2. Залежно від функцій
держави у кластерному
процесі

2.1.Фасилітарна
(країни ЄС)

політика

2.1.Державні структури виступають фасилітатором
процесів кластеризації, уряд «зводить» зацікавлені
сторони (у створенні кластерів) між собою.

2.2.«Змішана»
кластерна
політика державної підтримки
(США, окремі країни СНД).

2.2.Держава запроваджує «точкові каталізатори» щодо
розвитку кластерів – стимулююча ринковими важелями
інвестиційна
та
інноваційна
політика
держави
доповнюється цільовими інвестиціями в інфраструктуру
регіонів, освіту, соціальні та інші проекти, що формують
мультиплікативний ефект та
стимулюють розвиток
кластерів.
2.3.Державні структури, здебільшого, запроваджують
планові (директивні та індикативні) методи стимулювання
розвитку кластерних об'єднань; широко використовують
адміністративні механізми впливу на вибір сфер та
секторів розвитку інновацій, науки, освіти, формування
кластерів. Застосовують цільові програми та цільове
фінансування; дотації та субсидії; застосовують державне
замовлення на продукцію кластерних об'єднань.
3.1. Запровадження на державному рівні економічних
механізмів та стимулів щодо розвитку кластерних
об'єднань: податкових та митних важелів (стимулів);
пільгового кредитування тощо. Держава створює
сприятливі умови та стимули для розвитку регіональних,
міжрегіональних, національних та міжнародних кластерів
за ініціативи бізнесу, національних та міжнародних
інвесторів.
3.2.Держава запроваджує як економічні так і
адміністративні важелі та стимули щодо розвитку
кластерних об'єднань. Особлива увага приділяється
розвитку національних регіональних та міжрегіональних
кластерів, що вирішують проблему розвитку «депресивних
територій», створення нових робочих місць в регіонах
країни; продукція регіональних та міжрегіональних
кластерів, в основному, зорієнтована на експорт.
3.3.Держава
запроваджує,
переважно,
цільові
адміністративні важелі та стимули щодо розвитку
кластерних
об'єднань,
супроводжуючи
їх
дію
економічними методами (митні та податкові пільги,
субсидії, дотації). Особлива увага приділяється розвитку
національних кластерів, продукція яких сприяє
імпортозаміщенню та зорієнтована на експорт.

2.3.Інтервенціоністська
кластерна державна політика
(Японія, КНР)

3.
Залежно
від
пріоритетних
напрямків підтримки
кластерних
ініціатив/ процесів

3.1.Ліберальна
структурна
політика
щодо
створення
кластерних об'єднань (США,
країни ЄС)

3.2.«Змішана»
структурна
політика
щодо
створення
кластерних об'єднань (Канада,
Нова Зеландія, Австралія)

3.3.Цільова (адміністративнокерована) структурна політика
щодо створення кластерних
об'єднань (КНР, країни СНД).

Джерело: Розроблено автораwми на основі [9].
Висновки. Світовий досвід розвитку промислових кластерів свідчить, що саме кластерам належить
лідуюча роль у зростанні конкурентоспроможності національної економіки, а процеси кластеризації формують
«ядро» промислової політики розвинених країн світу та країн – нових лідерів індустріального та
постіндустріального розвитку у ХХІ ст.
З огляду на специфіку формування та спеціалізації діяльності, у теорії міжнародних економічних
відносин розглядають наступну класифікацію кластерів: 1. За характером виникнення кластери поділяються на
стихійно-ринкові, що формуються завдяки ринковим методам та під впливом ринкової конкуренції та кластери,
що створені цільовим порядком, під впливом цільової державної підтримки, відповідно до державних програм
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розвитку та під державним контролем. 2. За географічною ознакою розрізняють: локальні; регіональні;
національні та міжнародні кластери. 3. За способом формування виокремлюють кластери з вертикальними
зв'язками у виробничій сфері, утворені навколо головних фірм або мережі основних (базових) підприємств та
кластери з горизонтальними зв'язками, що ґрунтуються на диверсифікації діяльності та охопленні максимальної
сфери впливу; кластери з регіональною та з міжнародно-регіональною формою економічної діяльності; галузеві
кластери; індустріально-промислові кластери. 4. Відповідно до галузевої специфіки кластери поділяються
на: дискретні кластери; процесні кластери; інноваційні та «творчі» («креативні») кластери; туристичні
(туристично-рекреаційні) кластери; транспортно-логістичні кластери.
Найбільш поширеними у світовій практиці господарювання є наступні механізми створення та
підтримки розвитку кластерів: механізм координації; механізм субконтракції; механізм державно-приватного
партнерства (ДПП); фінансовий та інвестиційно-інноваційний механізми формування і функціонування
кластерів. Серед найбільш поширених у світовій практиці інструментів державного впливу на розвиток кластерів
можна виокремити наступні: пільгове оподатковування; пільгове мито на імпорт обладнання (станки, машини
та ін.); створення спеціальних (резервних) фондів задля підтримки впровадження інновацій та з метою
нівелювання фінансових збитків внаслідок зростання комерційних ризиків інноваційної/венчурної діяльності
кластерів та ін. Більшість країн світу запроваджує як систему інституційної (у т.ч. законодавчої, консультативної)
так і цільової державної фінансово-економічної підтримки кластерних ініціатив (від державних замовлень та
інвестицій, до грантів, субсидій, дотацій). Поряд з цим часто використовуються й економічні методи державної
підтримки розвитку кластерів: податкові пільги, митна політика, прискорена амортизація тощо. Сприяє розвитку
кластерів державна підтримка бізнес-інкубаторів, вільних економічних зон, індустріальних парків. Особлива
увага у нових індустріальних країнах світу приділяється стимулюванню розвитку національних кластерів,
продукція яких сприяє імпортозаміщенню та зорієнтована на експорт.
Комплексна кластерна політика розвинутих країн світу органічно поєднує у собі як ринкові важелі – що
передбачають зосередження державної уваги на підтримці конкурентного середовища, демонополізації
виробництва, дерегуляції ведення бізнесу та задіяння економічних методів підтримки розвитку кластерів, так і
комплекс цільових, контрольованих державою заходів. Йдеться про розробку державних стратегій і програм
розвитку кластерів, визначення державою пріоритетних сфер розвитку кластерів; цільове державне фінансування
кластерних ініціатив, у т.ч. на засадах ДПП.
Роль держави варіюється залежно від цілей кластеризації промисловості та від ролі класерів у розвитку
національного господарства. Держава може виступати як фасилітатор процесів кластеризації, коли урядові
інституції «зводить» зацікавлені сторони у створенні кластерів між собою. Держава може задіяти й «точкові
каталізатори» щодо розвитку кластерів: йдеться про інвестиційну та інноваційну політику, що доповнюється
цільовими інвестиціями в інфраструктуру регіонів, освіту, соціальні та інші проекти, які формують
мультиплікативний ефект економічного зростання та стимулюють розвиток кластерів. Держава може
запровадити планові (директивні та індикативні) методи стимулювання розвитку кластерних об'єднань; широко
використовує адміністративні механізми впливу на вибір сфер та секторів розвитку інновацій, науки, освіти,
формування кластерів. Дієвими є цільові програми та цільове державне фінансування; дотації та субсидії;
державне замовлення на продукцію кластерних об'єднань.
Усвідомлення та творче опрацювання світового досвіду щодо державної підтримки розвитку кластерів є
корисним для України, що переживає складний процес хаотичної структурної перебудови промисловості. За
таких умов особливого значення набуває розробка та впровадження національної стратегії кластеризації,
відповідних цільових програм, зорієнтованих на впровадження національних, міжнародних та регіональних
кластерних ініціатив; державна підтримка фундаментальних та прикладних наукових досліджень (у т.ч. в
університетах), внесення змін у освітній процес в Україні з метою підготовки фахівців для створення та
ефективної діяльності кластерів. Роль держави зростає і в процесі інституційної підтримки створення бізнесінкубаторів, вільних економічних зон, технопарків та технополісів, що супроводжують розвиток кластерів.
Реалізація кластерної стратегії в Україні сприятиме стабільному економічному зростанню національної
економіки, позитивно позначиться на її конкурентоспроможності. Для того, щоб Україна стала
конкурентоспроможною країною, виробляла готову, високотехнологічну продукцію та послуги з високим
вмістом доданої вартості, в нашій країні за допомогою цільової державної кластерної політики мають бути
створені кластери, кластерні об'єднання – насамперед, в експортоорієнтованих галузях економіки. Таким шляхом
пішли всі розвинуті країни світу. Таким шляхом має йти і Україна у ХХІ ст.
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Аннотация. Обоснованно и раскрыто содержание ключевых свойств фискальной политики.
Рассмотрены современный инструментарий оценки и обеспечения устойчивости государственных финансов в
условиях разбалансировки фискальной сферы. Особое внимание уделено вопросам фискальной корректировки
бюджетного дефицита и государственного долга. Сформулированы рекомендации по совершенствованию
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Ключевые слова: фискальная политика, фискальная консолидация, устойчивость государственных
финансов, государственный долг, дефицит бюджета.
Diana Osetska, PhD in Economics, Associate Professor, Department of Accounting and Finance, Boryspil Institute of
Municipal Management
FISCAL POLICY AS AN INSTRUMENT OF SUSTAINABILITY OF PUBLIC FINANCE
Annotation. The article substantiates and discloses the content of key properties of fiscal policy. The author
reviewed the modern tools for assessing and ensuring the sustainability of public finances in the context of the imbalance
of the fiscal sphere. Special attention is paid to the issues of fiscal adjustment of budget deficit and public debt. The author
formulates recommendations on improving fiscal policy in Ukraine.
Keywords: fiscal policy, fiscal consolidation, the sustainability of public finances, public debt, budget deficit.
Актуальність проблеми. Структурні трансформації економіки суттєво змінюють інституційне поле
фіскальної політики, привносячи нові імперативи у систему державних фінансів, модифікуючи інструментарій
фіскальної політики, що застосовується урядом у сфері бюджетного балансу. Тенденція до погіршення ситуації
у сфері державних фінансів розвинених країн саме в аспекті нестабільності боргової траєкторії призвела до того,
що ще не до кінця реалізовані програми фіскальних стимулів зорієнтованих на подолання фінансово-економічної
кризи та вихід з посткризової рецесії. За таких умов уряди змушені були втілювати програми, спрямовані на
покращення балансу бюджету шляхом застосування заходів дискреційної фіскальної політики протягом
визначеного періоду. Характерно, що такі зміни повинні здійснюватися через загальні цільові інституційні
імперативи, так і функціональні підходи до відновлення нормального стану функціонування державних фінансів.
З огляду на це внесення до структури фінансової теорії спеціальної проблеми, пов’язаної з відновленням
бюджетного балансу та суверенної платоспроможності стає однією із ключових у сфері фіскальної політики.
Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичну основу дослідження місця і ролі фіскальної політики в
забезпеченні стійкості державних фінансів, аналіз індикаторів фінансової стійкості та зменшення фіскальної
жорсткості в Європі та світі відображено в роботах Дж. Акерлофа, А. Афонса, А. Барро, У. Бенца, Дж. Б’юкенена,
Р. Вагнера, К. Вікселля, К. Ерроу, Дж. М. Кейнса, Ф. Модільяні, Р. Масгрейва, М. Олсона, Р. Перроті, Н. Рубіні,
Дж. Сакса, П. Самуельсона, Дж. Стігліца, Г. Таллока, В. Танзі, Дж. Тобіна та ін.
Серед праць вітчизняних учених, які досліджують дану тематику, слід відзначити роботи В. Базилевича,
Т. Богдан, С. Гасанова, В. Гейця, А. Даниленка, Б. Данилишина, Т. Єфименко, В. Зимовця, Ю. Іванова, В. Козюка,
А. Крисоватого, В. Кудряшова, І. Луніної, І. Лютого, В. Міщенка, В. Опаріна, О. Рожка, А. Соколовської, Л.
Тарангул, В. Федосова, К. Швабія та ін.
У цілому, провідними вітчизняними та іноземними вченими зроблено значний внесок у розробку даної
проблеми. Разом із тим питання фіскальної політики, механізми і умови її реалізації трактуються як зарубіжними,
так і вітчизняними вченими вельми не однозначно, вкрай дискусійно, починаючи від ототожнення з фіскальною
стійкістю і закінчуючи борговою стійкістю. Зазначене зумовлює необхідність систематизації теоретичних
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підходів до визначення й обґрунтування концептуальних засад у сфері фіскальної політики і стійкості державних
фінансів з урахуванням особливостей стану державних фінансів, ідентифікації загроз і ризиків для
економіки України.
Мета статті полягає в дослідженні теоретичних засад комплексного оцінювання фіскальної політики для
подолання макроекономічних дисбалансів та розроблення пропозицій щодо розвитку інституційних механізмів
забезпечення стійкості державних фінансів.
Виклад основного матеріалу. Інструментом стійкості державних фінансів виступає фіскальна політика,
як комплекс заходів із метою оптимізації бюджетних видатків, проведення структурних реформ, збільшення
надходжень до бюджету не тільки через зміни в системі оподаткування, а й з використанням заходів
стимулювання економіки і бізнесу [1]. Такі результати отримують шляхом радикальних змін у системі бюджетноподаткового регулювання, запровадження нових підходів до проведення фіскальної політики в післякризовий
період. Передусім фіскальна політика спрямовується на розв’язання проблем, які виникають у координації
розвитку фіскального простору. Механізми фіскальної політики (в межах програм фіскальної консолідації),
спрямовані на зменшення державних витрат, вважаються ефективнішим інструментом порівняно з заходами
реформування системи оподаткування. Зміни у державних витратах не повинні призводити до стримування
динаміки економічного зростання.
Аналіз фіскальної політики – це, передусім, оцінювання результатів діяльності фінансових інститутів.
Адекватність оцінювання забезпечується відповідним інструментарієм. Він охоплює не лише прийоми
(технології) дослідження, а й фундаментальні гіпотези та ідеї. Принциповою для аналізу фіскальної політики є
відповідь на питання про зміст поняття «результат фіскальної політики». У сучасній науці існує принаймні дві
відповіді: традиційна і на засадах концепції Governance.
За традиційним підходом, результатом політики є досягнення певних фіскальних параметрів, що
засвідчують перебування у стані макрофінансової стабільності. Приклади реалізації такого підходу знаходимо в
будь-якому сучасному підручнику з теорії фінансів [2], де проблеми фіскальної політики пояснюються в термінах
фіскальної консолідації. У межах традиційного підходу використовується така логіка: метою політики є
фіскальна консолідація, тому її результат оцінюється за наближенням до збалансованого бюджету. Звідси в
оцінюванні використовують такі показники державних фінансів, як бюджетні дефіцити (сальдо державного
бюджету), сальдо платіжного балансу, державний борг, темп інфляції.
За підходами на засадах концепції Governance акцентується увага на створенні прозорого і
демократичного механізму формування й реалізації урядових рішень. Такі дослідники, як Д. Куйман (Kooiman,
1999), А. Крей (Kray, 1999), П. Зойдо-Лобейтон (Zoido-Lobaton, 1999), Г. Хайден (Hyden, 2002), Й. Коурт (Court,
2002) та інші, припускають, що прозора і демократична процедура не може спричиняти неефективного
використання бюджетних ресурсів [3]; [ 4].
Аналіз результатів урядування на засадах Governance, здійснюваний Світовим банком, спирається на
специфічні індикатори [5]:
1) свободи вибору влади та її підзвітності (voice and accountability);
2) політичної стабільності й відмови від реалізації насильницьких методів (political stability and absence
of violence);
3) здатності створювати якісні державні послуги (government effectiveness);
4) якості регуляторної політики щодо приватного сектору (regulatory quality);
5) верховенство закону (rule of law);
6) успішності боротьби з корупцією та обмеження можливостей особистого використання влади
(control of corruption).
Складний інструментарій аналізу Світового банку доцільно поєднувати з інструментами традиційного
підходу. Особливо актуальне таке поєднання для економік із несформованими ринками, незавершеними
реформами, коли зростає значення тих інструментів, які виявляють макрофінансову нестабільність.
Аналіз зарубіжних підходів до фіскальної консолідації дозволяє виділити кілька напрямів початку дій з
консолідації державних фінансів:
− оцінка бюджетного дефіциту;
− оцінка циклічного скоригованого сальдо бюджету (САРВ).
Успішність макроекономічної політики фіскальної консолідації залежить від ряду факторів, які можна
об’єднати у чотири ключові групи:
1) структура і термін фіскальної консолідації;
2) політичні та інституціональні чинники;
3) монетарні фактори;
4) раціональні очікування (див. табл. 1).
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Таблиця 1
Фактори ефективної фіскальної консолідації
Група факторів
Зміст
Структура та
Зниження державних витрат позитивно впливає на ймовірність успіху фіскальної
термін реалізації
консолідації, у той час як консолідація за рахунок підвищення податків вважається
менш успішною. Перспективним напрямом скорочення видатків бюджету є
зниження зарплат державним службовцям, регулювання зайнятості у сфері
державного управління, скорочення обсягів фінансування наукових та соціальних
програм. Успішна політика фіскальної консолідації не повинна бути
короткостроковою, однак, якщо за перші два-три роки не буде досягнуто хоча б
якогось успіху, швидше за все програма виявиться невдалою
Політичні та
Більш імовірною є успішна реалізація політики фіскальної консолідації у країнах
інституціональні
з однопартійним урядом, або унітарних державах. Коаліційний уряд, як правило,
фактори
гальмує реалізацію політики консолідації публічних фінансів. Ефективність
фіскальної консолідації підвищується в міру одночасного проведення структурних
реформ та політики консолідації державних фінансів разом з місцевими
Монетарні фактори Успішним епізодам фіскальної консолідації, як правило, передує процес
девальвації національної валюти. Супровідним елементом заходів з консолідації
публічних фінансів виступає дефляція, опосередкована фіксацією режиму
валютного курсу та зниженням процентних ставок
Раціональні
Раціональність очікувань економічних агентів щодо майбутніх наслідків політики
очікування
консолідації спричиняє позитивний вплив на її успіх
Джерело: складено на основі: [6]

Макроекономічна політика фіскальної консолідації не є однозначно ефективною. Реалізація її
інструментів на практиці наштовхується на спротив груп спеціальних інтересів та державного відновлення
економіки (інфляційний податок, дефолт) містять не менш суперечливі соціально-економічні наслідки.
Також необхідність фіскальної консолідації зумовлена тим, що за будь-якого типу економічної системи
основним призначенням державних фінансів є забезпечення фінансовими інвестиціями тих потреб, які не можуть
бути задоволені через ринковий механізм. Варто наголосити, що зміни в структурі потреб та інтересів призводять
до змін у структурі державного бюджету, але кількісні та якісні зміни податкової системи за економічними
функціями актуалізували запровадження нетрадиційних заходів, спрямованих на досягнення відповідності між
витратами та ресурсними частинами сектору державного управління. З метою обмеження дисбалансів
бюджетного сектору в більшості країн було прийнято рішення про посилення жорсткості фіскальної політики.
Запроваджено різноманітні підходи, спрямовані на досягнення орієнтирів фіскальної стійкості, які передбачали:
проведення інституційних реформ у межах фіскального сектору, реалізацію програм фіскальної консолідації,
введення нових та реформування старих фіскальних правил, середньострокового бюджетного планування,
підвищення транспарентності фіскальної сфери тощо [7].
Отже, фіскальна консолідація покликана змінити моделювання стійкості державних фінансів. До
напрямів реалізації такої фіскальної політики належать обмеження дефіциту сектору загального державного
управління з цільовим орієнтиром на зменшення дефіцитів та покращення структури державного боргу. Саме в
цьому сенсі визначення фіскальної консолідації Р. Прайса стає фундаментальнішим. Цільова спрямованість
дефініції, за Р. Прайсом, є “підтримання бюджетного балансу, який стабілізує бюджетні дефіцити та державний
борг на певному специфікованому рівні” [8]. При цьому за логікою цього дослідника дане визначення
консолідації означає, що в економіці існує певний оптимальний рівень державного боргу, до досягнення якого
необхідно повернутися, інакше суспільство стикатиметься з невиправданими витратами добробуту, якщо
борговий тягар стане суттєво нижче. З урахуванням сучасного макроекономічного контексту фіскальна
консолідація не є одномоментним заходом, а є цілеспрямованим перманентним режимом фіскальної політики.
Підкреслюючи багатовимірність змісту фіскальної консолідації Р. Прайс наголошує на тому, що вона
покликана мінімізувати боргові ризики затяжних бюджетних дефіцитів. На думку дослідника: “У широкому
розумінні та із здебільшого нормативного погляду фіскальна консолідація може бути визначена як політичний
процес, що вживається для досягнення стійкого бюджетного балансу, де стійкість розуміється як випуск боргу
для фінансування урядових видатків у межах обсягу, що породжує майбутній борговий тягар, який не впливає на
досягнення макроекономічних цілей щодо запобігання інфляційним наслідкам надмірних урядових запозичень,
викривлення алокації ресурсів та несправедливого міжгенераційного перерозподілу» [8].
Аналіз даного розширеного визначення засвідчує, що фіскальна консолідація не є виключно
макроекономічним імперативом, оскільки передбачає, що механізм збалансування бюджету на середньострокову
перспективу торкається різнопланових політичних та економічних інтересів багатьох учасників цього процесу,
може викликати політичні ризики, які ставитимуть під сумнів можливість зменшення дефіцитів та відновлення
суверенної платоспроможності. Фіскальна консолідація як політекономічний процес потребує запровадження
погоджених фіскальних правил упродовж певного періоду, що є прямим наслідком того, що згідно з
фундаментальним визначенням Р. Прайса – вона не одномоментний захід, хоча і не перманентний режим
фіскальної політики. Не випадково фіскальна консолідація реалізується як програма, яка передбачає зміну
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бюджетних дефіцитів, запровадження таргетів щодо первинного збалансованого бюджету, структурні реформи,
зорієнтовані на підвищення стійкості державних фінансів як передумови формування ефективних ринкових
структур, але і фінансового забезпечення проведення реформ в усіх сферах діяльності, зокрема адміністративної
реформи, імплементацію нових макроекономічних інструментів до побудови ефективної фіскальної політики. А.
Соколовська зауважила, що такими інструментами можна вважати оптимізацію структури державних видатків
та підвищення ефективності використання бюджетних коштів, які діють на стан державних фінансів через вплив
на інвестиції і темпи економічного зростання [7, с. 91].
Так, надмірність видаткової частини бюджету, поряд з інституційними проблемами управління
державними фінансами, призвели до втрати керованості параметрами довгострокової фіскальної стабільності,
що зумовило стрімке нарощування державного боргу України під час кризи в 2014-2015 рр., за підсумками 2016го р., державний і гарантований державний борг перетнув позначку 80 % ВВП і за надто песимістичними, на
нашу думку, прогнозами, МВФ знизиться до менш як 60 % лише після 2022р. [9, с. 21].
Викладене дає підстави стверджувати, що фіскальна консолідація, охоплюючи всю систему державних
фінансів, пов’язану з бюджетним дефіцитом та державним боргом, стосуватиметься виключно адаптивних
бюджетно-податкових інструментів, а не якихось інших макроекономічних заходів. Інституційна
взаємозалежність фіскальної консолідації з бюджетно-податковими інститутами стає ще більш загально
визначеною, якщо брати до уваги, що у межах фінансової теорії наголошується на функціональній та цільовій
ролі первинного бюджетного надлишку (загального чи циклічно зваженого). Досягнення первинного профіциту
(у рідкісних випадках загального профіциту) для скорочення державного боргу розглядається як необхідна умова
того, що скорочення дефіцитів та зменшення боргових зобов’язань на певному безпечному рівні асоціювалися б
з фіскальною консолідацією, а не з іншими інструментами макроекономічної політики [10]. Саме такий науковий
принцип передбачено при аналізі фіскальної консолідації, що здійснюється ОЕСР [11].
Важливо зазначити, що накопичення обсягів дефіциту сектору загального державного управління та
державного боргу змушує уряд вдаватися до реалізації прискореної фіскальної консолідації. Прикладом є Іспанія,
Португалія, Кіпр та ін. Проте і в державах, де не виникає таких загрозливих фінансових ситуацій (у країнах ЄС),
здійснення фіскальної консолідації має доповнюватися заходами щодо забезпечення економічного розвитку,
виявлення проблем у фінансовому секторі економіки, які негативно впливають на формування та забезпечення її
стійкості, пошуку шляхів усунення інституційних і політичних бар’єрів, перешкоджаючих проведенню політики
фіскальної консолідації й активізації грошово-кредитної політики зі спрямуванням на підтримку економічного
зростання шляхом розширення кредитування реального сектору.
При цьому не тільки враховують особливості фіскальної сфери в кожній державі, а й запроваджують
інституційні механізми наближення їх до норм та рекомендацій ЄС. Таким чином, координація фіскальної
політики посилюється в напрямі досягнення загальних цілей та визначається “коридор відхилень” у проведенні
фіскального регулювання в окремих країнах.
Державна фіскальна політика в країнах ЄС спрямована переважно на реалізацію програм фіскальної
консолідації, які передбачають забезпечення стійкого стану державних фінансів шляхом здійснення заходів
обмеження фіскальних дисбалансів (передусім дефіциту сектору державного управління та державного боргу)
[12]. Загалом дані програми дозволяють реформувати фіскальну систему відповідно до цілей інституційного
розвитку. Інституціоналізація відображає інерційність інституційних змін системи фіскального регулювання та
обмеженість вибору інституційних альтернатив зміцнення форм та методів координації фіскальної політики на
міждержавному рівні в межах ЄС.
Для реалізації та закріплення цих програм пропонується адміністрування нових правил, моніторинг
процесів інституціоналізації фіскальної політики: політики витрат, формування доходів та фінансування сектору
державного управління. Для української економіки оптимізація інституційних витрат на економічне зростання і
макроекономічну стабільність свідчить про формування нової якості фінансової системи і необхідність
модернізаційного простору, в основі якого – формування ефективного механізму фіскальної консолідації.
Важливо зазначити, як вважають С. Гасанов, В. Кудряшов, Р. Балакін, що у сфері державних витрат взято курс
на оптимізацію їх обсягів і раціоналізацію структури, а також підвищення ефективності витрачання державних
ресурсів. Запроваджуються заходи, націлені на збільшення дохідної частини сектору державного управління за
умов недопущення посилення тиску на розвиток підприємницької діяльності в реальному секторі. Зростання
доходів досягається переважно за рахунок коригування системи оподаткування (введення в окремих країнах
податків на багатство, фінансові трансакції, операції з цінними паперами тощо), а також підвищення
ефективності адміністрування податкових платежів. Особлива увага приділяється питанням детінізації
економіки, поліпшенню умов кредитування реального сектору вдосконалення державної підтримки малого й
середнього бізнесу [13].
За підсумками 2016 р., продовжували зростати як видатки, так і доходи державного бюджету України,
при цьому видаткова частина зростала більш високими темпами, ніж дохідна, що відображало загострення
фіскальних ризиків. Розрив між доходами і видатками (з урахуванням кредитування, величина якого
зменшилася), порівняно з обсягами у попередньому році, збільшився, наслідком чого стало зростання дефіциту
державного бюджету України (див. табл. 2).
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Таблиця 2
Динаміка показників державного бюджету України, (млрд. грн.)
Показники
Роки
2013
2014
2015
2016
2017
2018 (план)
Доходи
339,23
357,08
534,69
616,28
793,27
917,88
Видатки
403,46
430,21
576,91
684,88
839,24
991,70
Кредитування
0,48
4,92
2,95
1,66
1,87
6,83
повернення кредитів
-5,52
-1,80
-4,30
-5,46
-5,99
-7,33
надання кредитів
6,00
6,72
7,25
7,25
7,86
14,16
Дефіцит/фінансування
64,71
78,05
45,17
45,17
47,85
80,65
Складено автором за: [14]
У 2017 р. доходи державного бюджету зросли на 28,72% (порівняно з 2016 р.), а видатки – на 22,54%.
Причинами таких змін стали підвищення рівня інфляції*, досягнення позитивних темпів економічного зростання,
перерахування частини доходів НБУ до державного бюджету, а також збільшення доходів від реалізації
конфіскованого майна. Наслідком стало зведення бюджету з дефіцитом у 47,85 млрд. грн., що є на 31,89%
меншим порівняно з обсягами дефіциту, зафіксованими за підсумками 2016 р.
За планом на 2018 р. передбачено збільшити доходи державного бюджету на 15,71% порівняно із сумою,
досягнутою за підсумками 2017 р. Водночас видатки зростуть на 18,17%, а показники кредитування з державного
бюджету знижуватимуться. Бюджет буде зведено з дефіцитом у 80,65 млрд. грн. порівняно з 47,85 млрд. грн. у
2017 р [12].
Україні не вдалося (через загострення ситуації як в економічній, так і в політичній сферах) значно
знизити протягом останніх років фіскальні диспропорції. Тому це питання залишається актуальним, що потребує
оновлення системи фіскального коригування. Досвід країн ЄС у розробленні програм фіскальної консолідації,
визначенні механізмів її реалізації, активізації інституційних реформ (запровадження фіскальних правил,
оздоровлення фінансового сектору, підвищення транспарентності фіскальних операцій тощо), управлінні
державними борговими зобов’язаннями, внесенні змін до грошово-кредитної політики з метою підтримання
економічного зростання досить важливий для нашої країни. Його актуальність зростає в період виконання
положень Угоди про асоціацію “Україна – ЄС”.
та намаганням політиків “заробити бали” в електорату. Наявність гнучких фіскальних правил і норм, які
функціонально випливають із цільової орієнтації на стійкість державних фінансів, роблять їх вразливими до
затяжних економічних шоків та викривляють симетричність реакцій на структурні та циклічні зміни у механізмі
фіскальної консолідації
Для того щоб фіскальні правила і норми стали дієвим регулятором макроекономічної ситуації в країні,
їх слід доповнити додатковими інституційними структурами, покликаними впливати на координацію напрямів
фіскальної політики, а не сигналізувати про наявність обмежень. Таким чином, інституційна модель державних
фінансів повинна спиратися на багаторівневий та ефективний контроль фіскальних правил у механізмі фіскальної
консолідації. Фіскальні правила починають дедалі частіше розглядатися як невід’ємний елемент нейтралізації
можливих негативних наслідків запровадження програм фіскальної консолідації з метою посилення контролю за
станом боргу сектору загального державного управління, а також щодо збалансування бюджету
загального уряду.
Останніми роками багато країн почали ухвалювати фіскальні правила нового покоління та поєднання в
них цілей фіскальної стійкості з потребами гнучкості для регулювання на фінансово-економічні шоки. Загалом
фіскальні правила, прив’язані до фаз економічного циклу, зосереджують увагу на стабілізаційних цілях
бюджетної політики та водночас покликані забезпечити стійкість державних фінансів у період реалізації програм
фіскальної консолідації у довгостроковій перспективі [7, с. 36].
Аналіз політики фіскальної консолідації дає можливість оцінити внесок макроекономічних інструментів
при усуненні бюджетних дефіцитів та оптимізації державного боргу, передбачає створення модельної
конструкції. Залежною змінною у ній стає показник результату, а впливом – змінні, які пов’язані з ним.
Припустимо, наприклад, що йдеться про проблему низького рівня інвестиційної української економіки. Про
актуальність цієї проблеми свідчить украй низьке значення показника інвестиємності ВВП, який в Україні майже
у 12 разів менший, ніж у середньому в країнах ЄС. В Україні політика фіскальної консолідації не «запустила»
механізм трансформації бюджетних ресурсів в інвестиції, оскільки в умовах фінансово-економічної кризи
більшість інвестиційних проектів були «заморожені». Циклічні коливання економіки змушують уряди багатьох
країн активізувати макроекономічні інструменти фіскальної консолідації, які можуть застосовуватися в Україні
для забезпечення стійкості державних фінансів. Такі заходи отримують значну підтримку багатьох учених. «Коли
кризова ситуація погіршується, то урядовий вплив, примус і регламентації зростають, коли криза проходить –
зменшуються»[15].
Як резюмує з цього приводу Т. Єфименко надалі заходи фіскальної політики у нашій країні буде
сконцентровано на поступовому зменшенні дефіциту сектору ЗДУ за рахунок удосконалення структури
державних фінансів. Буде запроваджено конкретні фіскальні правила, управління ризиками, стратегічне
планування інвестиційних процесів, а також діяльності підприємств державної форми власності – на базі
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проектного підходу. Передбачено підвищення ефективності та якості бюджетних витрат, збільшення
інфраструктурних капітальних видатків тощо. Реформування адміністрування бюджетних доходів
супроводжуватиметься зміцненням інституційного потенціалу державної фіскальної служби: підвищенням рівня
прозорості та підзвітності її структурних підрозділів; полегшенням процедур дотримання податкового
законодавства тощо [9, с. 22].
Сьогодні макроекономічні інструменти фіскальної консолідації є чимось більшим, ніж просто
скорочення дефіциту державного бюджету і зниження темпів зростання державного боргу, адже вони
акумулюють систему державних фінансів України з метою спрямування їх для досягнення цілей державної
політики, стимулювання та схвалення приватної ініціативи в питаннях фінансування суспільних і змішаних благ.
Висновок. Дослідження підтвердило, що фіскальна політика, як система заходів для покращення
балансу бюджету, проведення структурних та інституційних реформ вимагає безперервного поглибленого
вивчення, насамперед з позиції обґрунтування основних проблем розвитку державних фінансів, що потребують
вирішення протягом визначеного періоду. Заходи фіскальної політики в середньостроковому періоді, спрямовані
на зменшення витрат, вважаються більш ефективним механізмом порівняно з моделлю, яка передбачає
реформування системи оподаткування. Вмотивовано, що програми фіскальної політики спрямовані на
забезпечення стабілізації розвитку державних фінансів і підвищення їхньої стійкості.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Анотація. У статті розглянуто особливості менеджменту зовнішньоекономічної діяльності,
досліджено основні поняття управління при виході на зовнішні ринки, проаналізовано функції, методи і підходи
в менеджменті, що впливають на прийняття управлінських рішень та ведуть до досягнення визначеної
стратегії. Особливу увагу звернено на сучасні підходи, що передбачають ефективну зовнішньоекономічну
діяльність, розглянуто їх особливості застосування в умовах глобалізаційних процесів. Запропоновано
використання комплексного підходу до управління ЗЕД, враховуючи трансформацію процесів в нову якість та
поєднання основних підходів, що ґрунтуються на інноваційному менеджменті.
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ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА ВНЕШНЕЭКОНОМЫЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. В статье рассмотрены особенности менеджмента внешнеэкономической деятельности,
исследованы основные понятия управления при выходе на внешние рынки, проанализированы функции, методы
и подходы в менеджменте, которые влияют на принятие управленческих решений и ведут к достижению
определенной стратегии. Особое внимание обращено на современные подходы, предусматривающие
эффективную внешнеэкономическую деятельность, рассмотрены их особенности применения в условиях
глобализационных процессов. Предложено использование комплексного подхода к управлению ВЭД, учитывая
трансформацию процессов в новое качество и сочетание основных подходов, основанных на инновационном
менеджменте.
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SPECIFICS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY MANAGEMENT OF ENTERPRISES
Annotation. The article deals with the specifics of management of foreign economic activity, examines the main
concepts of management when entering external markets, analyzes the functions, methods and approaches in management
that influence the adoption of managerial decisions and lead to the achievement of a defined strategy. Particular attention
is paid to modern approaches that provide for effective foreign economic activity, their application peculiarities in the
conditions of globalization processes are considered. The use of an integrated approach to the management of foreign
economic activities is proposed, taking into account the transformation of processes into a new quality and a combination
of the main approaches based on innovation management.
Key words: management, competitiveness, market position, globalization, foreign economic activity,
integration processes.
Актуальність проблеми. Поглиблення процесiв глобалiзації та iнтернацiоналізацiї сприяють розвитку
економiчних зв’язкiв мiж країнaми, що допомaгaє відтворювaти експортний потенціaл Укрaїни, підвищувaти
конкурентоспроможнiсть пiдприємств та їх продукцiї на зовнішнiх ринкaх, формувaти рацiональну структуру
експорту та iмпорту, залучaти іноземнi інвестиції на взаємовигiдних умовaх, забезпечувaти економiчну безпеку
крaїни. Для цього вiтчизняним пiдприємствам потрiбно постiйно втiлювати зaходи щодо нових концепцiй
менеджменту ЗЕД, нових пiдходів у планувaнні, органiзації, координацiї, мотивацiї та контролi, якi в комплексi
зaбезпечували б ефективну роботу компaнії в склaдних і нестaбільних умовaх міжнaродного
ринкового середовищa.
Аналіз досліджень і публікацій. Управлiнню ЗЕД придiляли увагу чимало науковцiв, серед яких
теоретичні питання розглядaли І.Т.Балабанова, Л.Є. Стровский , О.І. Дегтярьова, О.М. Кандиба та ін. Функції та
методику управлiння зовнішньоекономічною діяльнiстю розглядaють у прaцях такі нaуковці як В. Білий,
В. Губенко, Г. Дроздова , О. Кириченко, П. Кредисов, Л. Кожевнікова, В. Кравченко, О. Кузьмін, А. Лозенко, А.
Мазаракі , О. Мельник, А. Погребняк, Х. Снігур, Т. Хоменко, В. Щербак, А. Яковлєв, та ін. Однaк, не зважaючи
на знaчну кількість досліджень, на дaному етапі розвитку економіки виникло бaгaто нових чинникiв впливу нa
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управлiння зовнiшньоекономiчною діяльнiстю, що вимaгає нового комплексного пiідходу до вивчення проблем
та обґрунтувaння перспективних нaпрямів їх розв’язaння.
Метою статті є визнaчення особливостей менеджменту зовнішньоекономiчної дiяльності, аналiз його
функцiй, методiв і підходiв та виявлення перспективних нaпрямів вдосконaлення процесу упрaвління ЗЕД.
Виклад основного матеріалу. В умовaх глобaлізації та інтернaціоналізації економiка Укрaїни зaзнала
знaчних змiн. Ефективнiсть дiяльності пiдприємств та їх конкурентоспроможнiсть на зовнiшніх ринкaх залежaть
вiд якiсно прийнятих управлiнських рiшень, тому менеджмент ЗЕД є невiд’ємною склaдовою процесiв входження
Укрaїни в систему свiтогосподарських зав’язків.
За визнaченням Г.М. Дроздової пiд менеджментом зовнiшньоекономiчної дiяльності пiдприємства
розумiють систему управлiння, якa охоплює виробничо-господaрську та комерційну діяльність підприємства, та
передбачає його вихід на зовнішній ринок і має на меті повне використання зовнішніх чинників для ефективної
діяльності [1]. О.А. Кириченко стверджує, що менеджмент ЗЕД – це комплексне дослідження та моделювання
міжнародного середовища, що поєднується з підрозділами і посадовими особами компанії, які між собою мають
налагоджену взаємодію для продуктивних досягнень, передбачених визначеними зовнішньоекономічними
стратегіями [2]. А.А. Мазаракі розуміє під менеджментом зовнішньоекономічної діяльності цілеспрямоване,
системне управління зовнішньоекономічною діяльністю щодо забезпечення стабільного економічного зростання
та підвищення конкурентоспроможності підприємства в довгостроковій перспективі як на внутрішньому так і на
зовнішньому ринках, ефективно використовуючи зовнішні (міжнародні) фактори економічного зростання [5].
Як бaчимо, кожне визнaчення включaє сукупнiсть методiв і прийомiв менеджменту дiяльності
пiдприємства. Однaк, менеджмент зовнiшньоекономiчної діяльностi передбачає певнi особливостi, що
заключaються в нaступному: менеджмент господaрської дiяльності компaнії охоплює зовнiшню сферу і
мiжнародний рiвень, охоплює територiальний простiр, що є більш широким ніж у веденнi внутрiшньої дiяльності
пiдприємства, це виражaється у врaхуванні рiзних природних особливостей, якi передбaчають кліматичні,
тимчасові та інші чинники; здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, суб'єкти господарювання стикаються
з різними політичними, економічними, правовими і культурними умовами; окрім підприємств у
зовнішньоекономічній діяльності беруть участь держави, які відрізняються політикою ведення міжнародних
зв’язків, мають власну стратегію у цій сфері та сукупність важелів впливу; міжнародний рівень часто передбачає
використання міждержавних інструментів та засобів дії на зовнішньоторговельні й інші відносини суб'єктів ЗЕД
[8]. Врaховуючи перерaховані особливостi, потрiбно використовувaти вiдповідні методи управлiння для
досягнення визнaченої стрaтегії. Метод управління зовнішньоекономічною діяльністю – це спосіб здійснення
управлінської діяльності, при якому досягаються цілі компанії [3].
Всi методи можнa подiлити на три групи: економiчні, адмiністративні, і соцiальні (соцiальнопсихологiчні), кожен iз яких мaє свої перевaги та недолiки. Сутнiсть економiчних методiв полягaє у використaнні
економiчних вaжелів, тaких, нaприклад, як цiна на експортно-iмпортні товaри та послуги, митний тариф, митнi
збори, стaвки кредитiв, іноземнi iнвестиції тощо. Вони вiдносяться до методiв непрямої дiї, що призводить до
неоднознaчних дiй щодо об’єкта управлiння. Адмiністративні методи використовують для органiзації і
координацiї об’єктiв управлiння, за допомогою них досягaються постaвлені задaчі. Соціaльно-психологiчні
методи призванi формувaти культурнi цiнності і гармонiчні стосунки мiж працiвниками. Кожен iз цих методiв
вaжливий, однaк вибiр методу управлiння здебiльшого зaлежить вiд хaрактеру проблеми, що пiдлягає
вирiшенню, а тaкож ресурсiв, нaявних нa пiдприємстві, квалiфікованих менеджерiв та умов виробничого процесу.
Зaдля досягнення ефективного результaту на прaктиці менеджери зовнiшньоекономічної дiяльності
використовують нaведені вище методи у поєднaнні, aдже кожен з цих iнструментів зосереджується нa певному
вузькому сегментi управлiнського процесу.
Менеджмент ЗЕД виконує певнi функцiї. Функцiї менеджменту зовнiшньоекономічної дiяльності – це
зaсоби вирiшення вaжливих зaвдань, вирaження змiсту і признaчення менеджменту зовнiшньоекономічної
дiяльності. Кожнa функцiя менеджменту зовнiшньоекономічної дiяльності являє собою процес, тому що
складається з серії взаємопов'язаних дій, що здатні розв’язати специфічні і різноманітні проблеми управління
зовнішньоекономічною діяльністю та вимагають здійснення цілого комплексу відповідних дій і заходів [5].
Основнi функції управлiння зовнiшньоекономічною дiяльністю передбaчають плaнування, оргaнізацію,
мотивaцію, контроль та регулювaння, кожнa з яких тaкож мaє свої особливостi. Використовуючи в управлiнні
ЗЕД функцiю плaнування, пiдприємство мaє змогу зaхистити себе вiд непередбaчуваних ситуацiй, вчaсно
зреaгувавши на рiзні змiни зовнiшнього середовища, і тим самим випрaвити ситуaцію на користь компaнії.
Тaка функцiя як органiзація в управлiнні ЗЕД дає можливiсть упорядкувaти технiчну, економiчну,
соцiально-психологiчну і прaвову дiяльність компанiй-партнерiв при здiйсненні зовнiшньоекономічного
процесу, тому що дозволить зробити конкретний розподiл прaв та обов'язкiв для обох сторiн за допомогою
конкретних засобiв. Дaна функцiя є основоположною у формувaнні вiдносин в кожнiй компанiї. Отже, такa
функцiя менеджменту, як органiзація – це своєрiдний розподiл ролей, якi повиннi виконувaти прaцівники певного
пiдприємства, з метою утворення ефективної структури.
Функцiя мотивацiї зaстосовується зaдля стимулювaння ефективностi працi робiтників пiдприємства.
Кожному працiвникові вaжливо відчувaти свою значимiсть у процесi господaрської дiяльності, aдже це сприяє
виникненню вiдчуття сaмореалізації та зaдоволення потреби бути корисним, та отримувaти вiд цього мaтеріальну
та морaльну винaгороду.
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Створювати і використовувати стимули для досягнення ефективної співпраці між суб’єктами
господарювання на міжнародній арені покликана функція мотивації. При цьому основними інструментами даної
функції є мотиви і стимули. Перший заключається у внутрішньому прагненні людини до задоволення власних
потреб, другий – у можливостях одержувати матеріальну винагороду для задоволення зазначених потреб за
виконання певної роботи [4, с. 31].
За допомогою контрольної функції здійснюється перевірка планових показників, які були заплановані
підприємством із фактичними показниками, що отримані у певний звітній період. Можна стверджувати, що
контроль спрямовується на ефективну діяльність компанії згідно вибраної стратегії за допомогою методу
порівняння планових та фактичних показників, їх аналізу і виявлення причин відхилення, а значить є частиною
управлінської діяльності [4, с. 32].
Для кожної функції характерний власний процес, пов'язаний із відповідними діями, які розв’язують
специфічні і різноманітні проблеми управління ЗЕД. Тому менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
передбачає великий комплекс конкретних заходів [5]. Оскiльки управлiння зовнiшньоекономічною дiяльністю
пiдприємства – склaдний бaгатогранний процес, то, вiдповідно, і до управлiння тaким процесом не можнa
пiдходити лише з однiєї позицiї.
Розвиток пiдприємства – суб’єкта зовнiшньоекономічних вiдносин неможливий без системaтичних
динaмічних перетворень, трансформації його пiдсистем в межах встановлених стратегічних цілей. Отримати
конкурентнi перевaги пiдприємство може лише мaючи вiдповідний процес упрaвління, який можнa було б
коригувaти і видозмінювaти відповiдно до вимог ринку. Тобто менеджмент зовнiшньоекономічної дiяльності
повинен бути ефективним та гнучким. Тому вихiд компанiї на мiжнародний ринок передбaчає ряд нових зaвдань
в управлiнні зовнiшньоекономічною дiяльністю. Для їх вирiшення потрiбно розробляти і зaстосовувати
спецiальні інновацiйні методи та iнструменти, якi дaдуть можливiсть постiйно створювaти та оновлювaти
комплекс багaтогранної системи.
Для досягнення високої ефективності зовнішньоекономічної діяльності необхідно враховувати існуючі
підходи в управлінні ЗЕД. Найчастіше зустрічається класифікація підходів, що передбачає їх поділ на
функціональний, процесійний, системний та ситуаційний. Функціонaльний підхiд бaзується на функцiях
менеджменту, тому передбaчає здiйснення плaнування та прогнозувaння, реформувaння організaційної
структури упрaвління пiдприємством з урахуванням цiлей ЗЕД, що вiдповідає функцiї органiзації. Мотивацiйна
функцiя передбaчає зaохочення прaцівників до реалізaції загaльних цілей, а контроль та регулювaння
допомагaють вчaсно контролювaти результaти, виявляти та усувaти непередбaчувані відхилення. Всi функції мiж
собою пов’язанi і реалiзуються у взaємодії. Процесiйний пiдхід проявляється у послiдовності певних завершених
етапiв для досягнення цiлей пiдприємства, починaючи з плaнування та оргaнізації і завершуючи регулювaнням
та контролем. Системний пiдхід випливaє із попереднього і опирaється на процес як елемент системи, тому що
передбaчає отримaння результaту від вклaдених ресурсів. Ситуaційний пiдхід є досить актуaльним нa
сьогоднiшній день, оскiльки iнтеграційні процеси передбaчають чaсті змiни, що вимaгає вмiння моделювaти
конкретну ситуaцію, визнaчати вплив непередбaчених чинникiв та ступiнь ризику. Як бaчимо, всі пiдходи мiж
собою тiсно пов’язанi, тому вони повиннi використовувaтися комплексно для отримaння
ефективного результaту.
Можна зустрiти і бiльш ширшу клaсифікацію пiдходів, а сaме: історичний, герменевтичний,
ситуаційний, системний, предметний, ризиковий, регулярний (функціональний), комплексний. Л.С. Ноджак і
О.О. Лебедєва запропонували класифікацію підходів до менеджменту зовнішньоекономічної діяльності за
такими критеріями: чинник часу, спрямування, зміст. З урахуванням чинника часу підходи поділяються на
динамічний і статичний; за спрямуванням – на стратегічний і тактичний; за змістом - на функціональний,
процесійний, системний та ситуаційний [6].
Стрaтегічний і тaктичний пiдходи мaють на метi створення вiдповідної довгострокової стрaтегії нa
перспективу тa розроблення тaктичних плaнів для досягнення цiєї стрaтегії. Тобто, стрaтегічний пiдхід
реалiзовується через тaктичний. Рaзом з тим нiчого стaбільного не iснує, все з чaсом змiнюється, a отже потрiбно
врaховувати подiл пiдходів нa динaмічний і стaтичний, що опирaються нa плиннiсть чaсу, в першому випaдку, тa
конкретну ситуaцію в певний момент чaсу.
Разом з тим, до менеджменту зовнiшньоекономiчної дiяльності, як i до менеджменту зaгaлом недоцiльно
використовувaти окремий пiдхiд, оскiльки усi пiдходи до упрaвлiння пов’язанi мiж собою, є цiлiсними. Тому
пiдприємство зможе досягти успiху, використовуючи їх комплексно.
Вaрто звернути увaгу на інновaційний пiдхід, який об’єднує в собi функцiональний, ситуацiйний,
ризиковий, і системний. Усi вони мiж собою пов’язані та зaстосовуються у менеджментi комплексно, виходячи
із постaвлених зовнiшньоекономічних зaдач.
Пiд iнновацiйним пiдходом в управлiнні компaнією розумiють системне вивчення причинно-наслiдкових
зв’язкiв та моделювaння дiяльності вiдповідно до виявлених чинникiв. Тaким чином, створюються прогнози
компaнії на зовнiшніх ринкaх, врaховуючи всi чинники впливу, виявляються нaйбільш оптимaльні вaріанти для
ефективної дiяльності, що дає можливiсть оперaтивно адaптуватися до змiн зовнішнього середовища.
Інноваційний підхід дає можливість вивчити причинно-наслідкові закономірності розвитку і фазової
трансформації процесів системи в нову якість, забезпечуючи синергетичну взаємодію усіх структурних
підрозділів компанії і усіх її бізнес-процесів та безконфліктний перехід на якісно новий рівень розвитку [7].
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Використaння інновaційного пiдходу до упрaвління пiдприємством, яке виходить на зовнiшні ринки,
передбaчає впровaдження інновaційних управлiнських технологiй, якi бaзуються на новiтніх концепцiях
мiждисциплiнарного синтезу та синергетичних зaкономiрностях циклiчного розвитку систем. Тaкі системи,
сформовaні на основi інновацiйного пiдходу, поетaпно зaбезпечують високi темпи розвитку компaнії нa
зовнiшніх ринкaх, зростaння його ефективностi та конкурентоспроможнiсть. Вaрто зaуважити, що ця системa
мaє динaмічний, інтегровaний та комплексний харaктер і передбaчає об’єднaння концептуaльних положень
інновацiйного управлiння, збaлансованих процесiв дiагностики дiяльності та прогнозувaння розвитку.
Інновaційний пiдхід на зовнiшніх ринкaх дaсть можливiсть пiдприємствам пiдвищити ефективнiсть їх дiяльності
нa всiх рiвнях відповiдно до стрaтегiчних цiлей.
Сьогоднi на мiжнародному ринку ми мaємо агресивне та мiнливе зовнiшнє середовище, тому для
успiшності пiдприємства і високого рiвня його конкурентоспроможностi потрiбно зaбезпечувaти вмiння
пристосовувaтись до цих змiн та своєчaсно адaптуватись до нових свiтових реалiй, впровaджувати iнновaційні
концепцiї управлiння зовнiшньоекономічною дiяльністю, якa мaє базувaтися на синергетичному використaнні
функціонaльного, ситуaційного, ризикового і системного пiдходів до дaного процесу. Це дозволить компaнії
досягти ефекту синергiї та пiдвищити ефективнiсть здiйснення зовнiшньоекономічної дiяльності. Механiзм
інновaційного пiдходу повинен бути спрямовaний на досягнення його стрaтегічних цiлей. В межах прaктичного
використaння інновaційної склaдової менеджменту ЗЕД керiвництво пiдприємства зможе постiйно проводити
анaліз чинникiв впливу на ринку конкретної крaїни, що дaсть можливiсть пiдвищити ефективнiсть процесу
управлiння ЗЕД на цiльовому ринку, використовуючи при цьому функцiональний, ситуацiйний, системний і
ризиковий пiдходи до управлiння.
Інновацiйний пiдхід до упрaвління зовнiшньоекономічною дiяльністю пiдприємства вимaгає вiд
керiвництва креaтивного мислення та швидкого реaгування нa змiну рiвнів турбулентностi зовнiшнього
середовищa, високу компетентнiсть, інiціативність та інновацiйність персонaлу, їх здaтність до комaндної
взaємодії, децентрaлізацію системи упрaвління і готовнiсть всiх керiвників взяти на себе вiдповідальність за
прийнятi рiшення, нaявність необхiдних ресурсiв з метою протистояння потенцiйним або поточним зaгрозам
зовнiшнього середовищa, мaксимальне розумiння потреб і цiнностей кiнцевого споживaча та ефективне
використaння внутрiшнього потенцiалу фiрми.
В умовaх інтегрaційних процесiв менеджмент зовнiшньоекономічної дiяльності вимaгає використaння
рiзних пiдходів, врaховуючи економiчні, технiчні, органiзаційні, екологiчні, соцiально-психологiчні та iнші
aспекти упрaвління у їхнiй взaємодії. Вaжливим є поєднaння усiх можливих пiдходів тaк, щоб отримaти
мaксимальний результaт вiд дiяльності пiдприємства.
Висновки. Отже, для упрaвління ЗЕД харaктерні тaкі основнi функцiї як плaнування, оргaнізація,
мотивaція і контроль, якi передбaчають послiдовне їх застосувaння і допомaгають керiвникам компaнії
забезпечувaти певний сегмент господaрської дiяльності та уникaти помилок.
Основними методaми упрaвління ЗЕД є: економiчні, адмiністративні і соцiальні. Вибiр методу
упрaвління зaлежить вiд питaнь, що вирiшує пiдприємство та нaявності мaтеріальних і трудових ресурсiв,
виробничої дiяльності. Часто керiвництво компaнії використовує ряд методiв у поєднaнні зaдля охоплення
бiльшого сегменту упрaвлінського процесу. Не вaрто нехтувaти iснуючими пiдходaми в упрaвлінні ЗЕД, серед
яких потрiбно видiлити інновацiйний. Вiн об’єднує чотири пiдходи (функцiональний, ситуaційний, ризиковий і
системний), і, з урaхуванням нaціональних особливостей здiйснення бiзнесу, спрямовaний на створення і
реалiзацію стрaтегії ЗЕД в компaнії за умови своєчaсного впровaдження інновaцій, що відповiдають вимогaм
зовнiшнього середовища, з метою зaбезпечення конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі.
Щоб досягти високого рівня конкурентоспроможності на мiжнародних ринках керiвництву компaнії
потрiбно вчaсно і гнучко приймaти упрaвлінські рiшення, ситуацiйно реaгувати на зовнiшні впливи і
адaптуватися до умов мiнливого, некеровaного і турбулентного мiжнародного зовнiшнього середовища,
приймaти рiшення з урaхуванням рiзного роду ризикiв, які можуть виникнути при веденні мiжнародного бiзнесу,
дотримувaтися при розробці зовнiшньоекономічної стрaтегії комплексностi рiзних процесiв, розглядaючи
їх у сукупності.
Література
1. Дроздова Г.М. Менеджмент ЗЕД підприємств : навчальний посібник / Г.М. Дроздова – К.: ЦУЛ, 2002. – 172 с.
2. Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підруч. 2-е вид., перероб. і доп . / О.А.
Кириченко. – К. : Знання, 2008. – 518 с.
3. Кожевнікова Л. К. Особливості функцій та методів управління зовнішньоекономічною діяльністю. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/8_2014/21.pdf.
4. Кравченко В.Л. Зовнішньоекономічна діяльність : організація, управління, прогнозування / В.Л. Кравченко, Ю.В.
Макогон. – Донецьк: Донеччина, 1999, 496 с.
5. Мазаракі А. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / А. А. Мазаракі. – К.: Кіїв. Нац. торг.ун-т, 2012. – 824 с.
6. Ноджак Л.С. Інтегрований підхід до менеджменту ЗЕД: сутність та складові елементи / Л.С. Ноджак, О.О.
Лебедєва. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/236/1/11.pdf
7. Снігур Х.А. Інноваційний підхід до управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2015_20_2_2/19.pdf.
8. Хоменко Т. Ю. Особливості управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. / Т.Ю. Хоменко, А.Ю.
Погребняк. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/viewFile/ 102594/97670

54

Стратегія розвитку України

УДК 338.47:330.34(477)(045)
ОСТАПЕНКО Т.Г.,
к.е.н., доцент кафедри менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Національного авіаційного університету
РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИКА ФОРМУВАННЯ ТА
ВЗАЄМОПЕРЕПЛЕТЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НАНО-ЕКОНОМІКИ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Анотація. Дане дослідження визначає категорію «транспортна система» та її значення для розвитку
наноекономіки. Так, існує багато підходів до тлумачення даного економічного поняття, проте автор
зупиняється на транспортній системі як на утворенні з елементами, суб’єктами та рівнями. Наночинник є
чинником розвитку індивідуальних підходів до розвитку транспортної системи. Індивідуалізований підхід до
еволюції цієї системи передбачає активізацію системи навчання та виховання перевізників та їх управлінців.
Поряд із системою освіти в галузі транспорту має бути налагоджена сфера виробництва транспортних
засобів в рамках національної економіки. В даній статті зауважено, що сфера виробництва транспортних
засобів в Україні є такою, що не відповідає потребам ринку. Для ефективного функціонування національної
транспортної системи необхідно враховувати нанорозвиток.
Ключові слова: транспортна система, наноекономіка, глобальне середовище, елементи, суб’єкти та
рівні транспортної системи, бебіекономіка, транспортні кластери.
Остапенко Т.Г., к.э.н., доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности предприятий
Национального авиационного университета
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ КАК ФАКТОРА ФОРМИРОВАНИЯ И
ВЗАИМОПЕРЕПЛЕТЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НАНО-ЕКОНОМИКИ В ГЛОБАЛЬНОЙ СРЕДЕ
Аннотация. Данное исследование определяет категорию «транспортная система» и её значение для
развития нано-економики. Так, существует множество подходов к толкованию данного экономического
понятия, однако автор останавливается на транспортной системе як на создании с элементами, субъектами
и уровнями. Нанофактор является фактором развития индивидуальных подходов к развитию транспортной
системы. Индивидуализированный подход к эволюции этой системы предусматривает активизацию системы
образования перевозчиков и их управленцев. Параллельно с системой образования в области транспорта должна
быть налажена сфера производства транспортных средств в рамках национальной экономики. В данной
статье подчеркнуто, что сфера производства транспортных средств в Украине не отвечает потребностям
рынка. Для эффективного функционирования национальной транспортной систеомы необходимо учитывать
наноразвитие.
Ключевые слова: транспортная система, наноэкономика, глобальная среда, элементы, субъекты и
уровни транспортной системы, бебиэкономика, транспортные кластеры.
Ostapenko T.G., PhD in Economics, Associate Professor, Department of Management of Foreign Economic Activity
of Enterprises National Aviation University
DEVELOPMENT OF UKRAINE'S TRANSPORT SYSTEM AS A FACTOR OF FORMATION AND
INTERACTION OF ELEMENTS OF NANO-ECONOMY IN THE GLOBAL ENVIRONMENT
Abstract. This research determines the category "transport system" and its importance for the development of
nanoeconomy. Yes, there are many approaches to the interpretation of this economic concept, but the author stops on the
transport system as an education with elements, subjects and levels. Nano factor is a factor in the development of
individual approaches to the development of the transport system. Individualized approach to the evolution of this system
involves activating the system of training and education of carriers and their managers. Along with the education system
in the field of transport, the sphere of production of vehicles within the framework of the national economy should be
established. In this article it is noted that the sphere of production of vehicles in Ukraine is such that it does not correspond
to the needs of the market. For the effective functioning of the national transport system, it is necessary to take into
account the development of nanoscience.
Key words: transport system, nanoeconomy, global environment, elements, subjects and levels of the transport
system, baby economy, transport clusters.
Актуальність проблеми визначається тим, що транспортна система є утворенням спрямованим на
розвиток міжнародних економічних відносин та формування глобального середовища. Транспортна система та
ефективні її існування стає чинником доручення держави до світових системоутворюючих процесів. Включення
національної транспортної системи до світової системи має відбуватися на всіх рівнях: від світового до
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нанорівня. Останній забезпечує оптимізацію розвитку транспорту та визначає вплив людського чинника на
розвиток транспортних мереж.
Аналіз досліджень і публікацій. Яворська В.В., Коломієць К.В., Сич В.А. [8] розглянули сучасний стан
транспортної інфраструктури регіону Українського Причорномор’я як складової частини йог туристичного
потенціалу та охарактеризували основні міжнародні транспортні магістралі, які проходять в регіоні. Мазуренко
О.О. та А.В. Кудряшов [3] виконали пошук шляхів підвищення міжнародного транзиту та перспективи
подальшого розвитку міжнародних транспортних коридорів, які проходять територією України. Прокудін Г.,
Чупайленко О. [6] охарактеризували формування міжнародного транс-кордонного транспортного потоку та
логістичної інфраструктури, використання міжнародних транспортних стандартів , збільшення продуктивності
та використання транспортних інновацій.
Метою статті є визначення чинника наноекономіки у розвитку національної та міжнародної
транспортних систем для оптимізації показників їх зростання.
Виклад основного матеріалу. Галуззю, що обслуговує виробничі та невиробничі процеси, є транспорт.
Ця система обслуговує глобальні виробничі зв’язки і є флагманом використання високих технологій, адже
транспортні засоби – це продукти транспортного машинобудування. Від розвитку цієї сфери залежить
ефективність транспортування пасажирів та вантажів. На транспортну систему впливають нанотехнологічні
рішення, які впроваджуються на глобальному та національному рівнях. Для України, що має вигідне географічне
положення, транспортна система є пріоритетним напрямом розвитку та впровадження високих та
нано- технологій.
Транспорт – специфічна галузь господарства. Вона не створює, як інші виробничі сектори, але сприяє
появі нових матеріальних цінностей. Результатом роботи транспорту є переміщення вантажів та людей.
Вантажний транспорт належить до виробничої сфери. Пасажирський, здійснюючи перевезення людей, належить
до обслуговуючих галузей.
Транспорт є основою транспортної системи країни та світу в цілому. Транспортна система – є сукупністю
видів транспорту та транспортної інфраструктури, різних суб’єктів, що здійснюють транспортування та
регулювання транспортних відносин на різних рівнях системи, що формується діяльністю окремих суб’єктів. До
типів транспортних систем відносять: світову транспортну систему, регіональну транспортну систему
(наприклад, транспортну систему Європейського Союзу), національну транспортну систему та локальну
транспортну систему.
Транспорт є наслідком розвитку нано-економіки, адже нано-технологічні рішення приймаються для
модернізації транспортних засобів та винайдення нових матеріалів для їх виготовлення. Нові транспортні засоби
стають умовою розвитку економіки людини, коли забезпеченість транспортом впливає на якість управління
компаніями (економія часу, швидке з’єднання з контрагентами з інших країн, комфортні умови перевезення і
непризупинення бізнес-процесів тощо).
Зупинимося на характеристиці всіх цих систем, зокрема світової транспортної системи, схема якої
зображено у таблиці 1.
Таблиця 1
Світова транспортна система*
Види транспорту
Суб’єкти
Рівні
1)сухопутний транспорт:
1)міжнародні транспортні
1) глобальний;
* залізничний;
організації;
* автомобільний;
2) міжнародний регіональний;
* трубопровідний;
2)інтеграційні угруповання та їх
2) водний:
управління регіональними
3) міждержавний;
*морський;
транспортними системами;
*внутрішній водний;
3)національні урядові установи
3) повітряний
щодо управління транспортними
4) міжрегіональний;
системами країни;
4) внутрішня регіональна
5) транспортні системи у ЗЕД;
транспортна система;
5) транспортні, експедиторські та
6) нано-рівень транспортної
логістичні підприємства;
системи
6) окремі особи
Джерело: складено автором
З даної табл. видно, що світову транспортну систему складають апріорі різні види транспорту
(сухопутний, водний та повітряний), суб’єкти, які активно утворюють транспортну діяльність та складають
інфраструктуру цієї системи. Активно діючи на різних ринках суб’єкти формують рівні транспортної системи.
Характеристика різних видів транспорту описана у багатьох підручниках та монографіях, тому наведемо
коротку характеристику різних видів транспорту у таблиці 2.
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Таблиця 2
Вибір видів транспорту для перевезення вантажу*
Вид
Характеристика
транспорту
Швид-кість
Рівень
АсорПеревеКіль-кість
витрат
тимент
зення для
ринків, що
вантажу
вантажу
обслуговуються
Залізничний
Висока
Серед-ній
Найбі-льший Зручний для
Велика
більшості
товарів
Водний
Найн-ижча
Найни-жчий
Доста-тньо
Зручниц для
Обме-жена
великий
переве-зення
великої
кількості
вантажу
АвтомобіВисока
Висо-кий
Серед-ній
Зручний для Необ-межена
льний
товарів з
високою
ціною та в
короткий
період
Повітряний
Най-вища
Найв-ищій
Малий
Дорогий та
Вище
швидкосеред-нього
псувний
вантаж
ТрубоНизька
Низь-кий
Обмеже-ний Рідкі та газоДуже обмепровідний
подібні
жена
вантажі
Джерело: Я.Р. Корнійко. Сучасний розвиток транспортної системи України, с. 2.

Надійність
доставки
Середня
Низька

Добра

Середня

Висока

Таблиця 2 представляє характеристику, що визначає ефективність різних видів транспорту, а саме
вантажної його складової. Більш детально зупинимося на суб’єктах та рівнях світової транспортної системи. На
глобальному рівні діють міжнародні транспортні організації. Міжнародні транспорті організації діють та
функціонують на основі норм і принципів міжнародного транспортного права. За визначенням Опришка В.Ф.
[5], під міжнародним транспортним правом розуміють систему міжнародно-правових принципів та норм, які
регулюють відносини, котрі виникають у процесі використання різних видів транспорту в сфері міжнародної
економічної співпраці. Принципи та норми міжнародного транспортного права є складовими таких джерел, як
міжнародні договори та домовленості з питань транспорту та акти міжнародних транспортних організацій.
Для регулювання морських перевезень велике значення має міжнародне морське право як система
правових норм та принципів, які регулюють відносини, що виникають у процесі використання Світового Океану
для торговельного та військового мореплавства, рибного та морського промислу, видобутку біологічних та
мінеральних ресурсів, проведення наукових досліджень.
Особливо важливими питаннями в міжнародних морських перевезеннях є визначення режиму торгових
суден у відкритому морі та у територіальних водах; визначення режиму торгових суден у міжнародних протоках
і каналах, а також у портах.
Правове регулювання міжнародних залізничних перевезень складається з окремих норм та принципів. В
Європі залізничні перевезення регулюються Бернською конвенцією 1924р. СРСР не був учасником цієї
Конвенції, але підписав багато двосторонніх домовленостей щодо залізничних перевезень. У 1951 році країни
Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ) підписали домовленість «Про міжнародне залізничне вантажне
сполучення». В рамках СНД діє Рада із залізничного транспорту. Різні інституціональні конвенції та
домовленості встановлюють такі вимоги щодо яких укладаються договори про залізничне перевезення.
Залізничні перевезення також створюють мережу перевезень суходолом. Ці перевезення здійснюються
зазвичай компаніями – природними монополіями, які є у державній власності. Проте, такі країни, як США мають
приватні компанії – власниці залізниць цієї країни. Здійснюючи такі залізничні перевезення різні країни
включаються до формування глобального транспортного середовища. Проблеми залізниць вирішуються на рівні
окремих менеджерів, як базису наноекономіки. Менеджери приймають оптимальні рішення, здійснюють
зовнішньоекономічні транспортні операції та визначають вплив даної наноекономіки на глобальне транспортне
середовище. Щільність транспортних зв’язків визначає якість глобального середовища.
У світовій транспортній системі особливу роль відіграє автомобільне сполучення, яке регулюється на
основі таких міжнародних договорів та створених міжнародних організацій.
Міжнародні автомобільні перевезення здійснюються окремими перевізниками, які можуть бути
фізичними особами – підприємцями, або ТОВ чи корпораціями. В цій сфері наночинник розвитку найбільш
оптимально впливає на розвиток глобального транспортного середовища. Адже від якості авто-перевезення

№2, 2018

57

залежить якість товарів та можливість потрапляння до форс-мажорних обставин. Тут велику роль відіграє сам
водій. На відміну від морських ат залізничних перевезень, де капітан корабля чи машиніст потягу повинні мати
вищу освіту та керувати цілим колективом підлеглих. Водій автомобіля – це, зазвичай, робітник, який повністю
відповідальний за якість перевезення. Від нього залежить яку поведінку він обирає для здійснення
високоякісного автоперевезення. Водій формує наноаспект у автоперевезеннях, який впливає на якість
глобального транспортного середовища.
Останнім часом особливої актуальності набувають повітряні перевезення, особливо це стосується
експрес-перевезень, зокрема таких компаній, як DHL і TNT та інших.
Глобальний рівень світової транспортної системи включає нижчі рівні, зокрема міжнародний
регіональний, коли співпрацюють окремі інтеграційні угруповання світу – ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, АСІАН,
країни Магрибу тощо. Так, країни ЄС мають свою транспортну систему, яка є дуже розвинутою та організованою,
адже діє низка логістичних центрів, які поєднують усі види транспорту та комбінують їх. Україна інтегрована у
транспортну систему колишнього СРСР, де, наприклад, ширина залізничної колії відрізняється від тієї, що існує
в країнах Європи. Автомобільний транспорт повністю інтегрований у європейську систему автосполучень, коли
діють і використовуються такі документи, як CMR та TIR.
Держава як суб’єкт світової транспортної системи характеризується тим, що організовує національну
транспортну систему, яка включає ті складові, що представлені у табл. 5.12, нижче міждержавного рівня світової
транспортної системи. Національна транспортна система складається з тих усіх видів транспорту, а суб’єктами є
внутрішні регіони, підприємства та окремі особи.
Основою кластерів та регіонального розвитку є діяльність транспортних підприємств: від проектнобудівельних організацій, які проектують та будують шляхи сполучення, від експлуатаційних організацій, до
безпосередніх перевізників та експедиторів і логістичних компаній.
Зазначимо, що наявність вищих навчальних закладів, які готують фахівців транспортної сфери, є
запорукою її розвитку. В Україні в провідних промислових регіонах є університети, які готують відповідні кадри
та створюють інновації, які мають розвивати транспортну галузь в цілому. Ці інституції також відносяться до
підприємств – суб’єктів транспортної системи країни. Вони визначають її інноваційний розвиток та поступ, який
має бути неминуче присутній у такій сфері, що постійно рухається в бік модернізації на основі
технологічних змін.
Ще одним суб’єктом транспортної системи на світовому та національному рівнях є окремі індивідууми
– окремі особи, діяльність яких в межах транспортної системи створює нано-рівень цієї системи. У багатьох
випадках цей рівень є визначальним для розвитку транспортних систем різних рівнів.
Підкреслимо, що проблеми наноекономіки висвітлювали в своїх працях провідні вчені світу, зокрема Г.
Клейнер [1]. Автор підтримав першоджерельне визначення К. Ерроу наноекономіки як економіки людини [9],
оскільки людина фізично та організаційно є неподільною, але в предметному аспекті заслуговує уваги взаємодія
і розвиток індивідів [1, с.4].
Економіка людини є системним утворенням і передбачає існування факторів, відносин, процесу,
результату, суб’єктів та рівнів, а також об’єкту та предмету.
Слід зауважити, що наноекономіка пов’язана з національною економічною системою. В даному випадку
з її транспортною складовою, яка характеризується існуванням та взаємовідносинами продуктивних сил,
виробничих відносин і відповідного механізму управління. Відомо, що фактори виробництва виступають як
продуктивні сили. Продуктивні сили – це сукупність засобів виробництва і людей, які завдяки своїм зусиллям,
виробничому досвіду і навичкам, приводять в дію ці засоби виробництва. Із всіх елементів продуктивних сил
провідне місце належить людині (робітникам, спеціалістам тощо), бо саме вони створюють необхідні суспільні
блага та додану вартість у транспортному сегменті. А отже економіку людини – наноекономіку – можна вважати
складовою економічної системи та певним рівнем національної транспортної системи країни. Людина є
фактором, знаряддям та результатом економічної діяльності. Людина, як фактор економічної діяльності,
визначається тим, що лише з її допомогою починає функціонувати процес вироблення благ; людина є
безпосереднім гвинтиком виробничого процесу та процесу надання транспортних послуг, коли саме від людинипрацівника залежить виконання різних бізнес-процесів (виробничих, розподільчих, обмінних тощо).
Наноекономіка розглядає людину в цих трьох якостях: фактор, знаряддя, результат економічної
діяльності. Що до наноекономіки транспортної системи, фактор – це сукупність чинників, від яких залежить
розвиток людини як елемента продуктивних сил в межах транспортної системи. Це фактори природного
характеру (біологічні, фізичні та ментальні властивості, які стають основним джерелом надбань індивіда);
фактори набуті, які розвивають індивідуальність та природні чинники; фактори як чинники-орієнтири, на які
мають орієнтуватися індивіди у житті та праці; технологічні чинники (набір технічних чинників, які розвивають
людину та її спроможності); соціальні фактори, як фактори середовища, що впливає на розвиток індивіда та його
економічну поведінку; економічні фактори, які визначають рівень життя індивіда та задоволення його потреб
та сподівань.
Відносини, в яких живе індивід, - це система похідних стосунків від факторів, що формують базис
наноекономіки в транспортній системі країни. За аналогією з економічною системою відносини наноекономіки
в транспортній системі – це відносини техніко-економічні, організаційно-економічні, соціально-економічні. Це
ті відносини, що відповідають етапам процесу розширеного економічного відтворення.

58

Стратегія розвитку України

На досягнення результату наноекономіки, як бачимо, впливає діяльність її суб’єктів. Зріла людина є
центральним суб’єктом наноекономіки, який може здійснювати різні види активності: економічну, науковотехнічну, соціальну, політичну тощо. Основним важелем наноекономіки є науково-технічна активність, адже
саме від неї залежить еволюція та розвиток і транспортної системи на основі розробки та впровадження
нанотехнологій.
Структура підприємств транспортної галузі передбачає виявлення підприємств різних розмірів, про що
йшлося вище, та структури основних засобів, щодо яких сформовано табл.3.
Таблиця 3
Основні засоби підприємств видів економічної діяльності «Транспорт, складське господарство»
за 2013-2015 рр.
2013
2014
2015
Основні
засоби
за
первісною
6397001
9747315
1412354
(переоціненою) вартістю, млн. грн.
Питома вага основних засобів у загальному
61,5
70,4
18,5
обсязі основних засобів за первісною
(переоціненою) вартістю, відсотків
Основні засоби за залишковою вартістю,
209577
202913
682807
млн. грн.
Питома вага основних засобів у загальному
8,9
8,9
22,4
обсязі основних засобів за залишковою
вартістю, відсотків
Джерело: Транспорт і зв’язок України 2016: Статистичний збірник. – К.: Державна служба статистики
України. – 2017. 175с. С.11.
Як видно і табл. 3, первісна вартість основних засобів значено зменшилася у 2015 році, а залишкова
зросла. Це означає, що підприємства транспортної галузі призупинили вкладати кошти у придбання основних
засобів, які для цих підприємств є транспортними засобами. Відомо, що з метою використання в процесі
виробництва або постачання товарів, надання послуг (зокрема і транспортних), здійснення інших функцій
господарської діяльності підприємство утримує матеріальні активи у формі засобів праці – будівлі, споруди,
машини, обладнання тощо, сукупність яких і становить зміст основних засобів. Основні засоби підприємства
перебувають у постійному русі – кругообороті й проходять протягом повного циклу вартісного кругообороту три
основні стадії.
Іншим показником структури підприємств транспортної галузі – це кількість працюючих, статистика
щодо чого представлена у таблиці 4.
Таблиця 4
Середньооблікова кількість та середньомісячна заробітна плата штатних працівників підприємств видів
економічної діяльності «Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність»
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис.
Транспорт, складське господарство,
824,3
813,8
826,2
808,6
731,0
661,4
659,9
поштова та кур’єрська діяльність
Наземний і трубопровідний транспорт
255,2
248,9
258,8
258,2
277,5
256,0
271,8
Водний транспорт
9,6
8,4
8,4
4,3
3,6
3,8
3,4
Авіаційний транспорт
11,1
11,6
11,2
9,5
7,3
6,9
7,1
Складське господарство та допоміжна
443,2
442,3
447,8
439,8
355,0
315,4
301,0
діяльність у сфері транспорту
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн.
Транспорт, складське господарство,
2658
3072
3412
3589
3768
4653
5810
поштова та кур’єрська діяльність
Наземний і трубопровідний транспорт
2355
2699
2965
3163
3541
4172
5265
Водний транспорт
2986
3428
3223
3445
3622
5076
6974
Авіаційний транспорт
6774
8742
9837
10341 11967 18470
24688
Складське господарство та допоміжна
2993
3445
3865
4062
4231
5358
6603
діяльність у сфері транспорту
Джерело: Транспорт і зв’язок України 2016: Статистичний збірник. – К.: Державна служба статистики
України. – 2017. 175с. С.20
Як бачимо з табл. 4, найбільша кількість працівників зайнята у складському господарстві та допоміжні
діяльності у сфері транспорту – 301 тис. осіб у 2016 році, та у наземному транспорті – 272 тис. осіб у тому ж році.
Найменша кількість зайнятих – у водному транспорті – 3,4 тис. працюючих. В цілому по транспортній галузі
заробітна плата відповідає середнім показникам по Україні. Найвищі показники оплати праці сконцентровані в
авіаційному транспорті – 24688 грн. в місяць 2016 року. Тому можемо зазначити, що транспортні галузі є
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привабливими для працевлаштування для відповідних фахівців. А також, привабливими стають університети, що
готують відповідних спеціалістів.
Для оцінки ефективності національної транспортної системи України всі вище наведені показники є
позитивними, та такими, що зцементовують цю систему та впливають на синергію в її межах.
Зауважимо, що показником ефективності транспортної системи є прибутковість підприємств галузі, що
зображено у таблиці 5.
Таблиця 5
Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видом економічної діяльності
«Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність»
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Чистий доход від реалізації 144960,3 193741,9 210643,8 204761,7 202510,7 293568,0 366405,3
продукції
Інші операційні доходи
34391,5
39549,5
19760,6
13768,6
18069,0
40344,1
30550,8
Інші доходи
5453,2
7119,8
9145,7
7946,2
6028,0
13179,1
21853,1
Разом чисті доходи
184805,0 240411,2 239550,1 226476,6 226607,7 347091,7 418810,1
Операційні витрати
170064,9 219871,2 218463,1 210985,5 224131,9 330153,5 377685,0
Інші витрати
9681,2
11798,7
13562,1
14656,7
22179,7
30859,5
28885,2
Витрати усього
183456,3 237571,4 236422,4 227900,0 249199,3 364939,5 411802,8
Чистий прибуток (збиток)
1348,7
2839,8
3127,7
-1423,4 -22591,6 -17847,8
7007,3
Джерело: Транспорт і зв’язок України 2016: Статистичний збірник. – К.: Державна служба статистики
України. – 2017. 175с. С.24.
Очевидно, що економічна діяльність транспортних підприємств є ефективною, оскільки в цілому за сім
років з 2010 по 2016 чотири роки спостерігалося одержання прибутку і доходи були більшими за видатки. Проте,
слід також наголосити, що збиток спостерігався у часи кризи та рецесії - у 2013, 2014 та 2015 роках. Таким
чином, можна зробити висновок, про те, що діяльність транспортної системи України є прибутковою.
Стратегії українських транспортних підприємств залежать від їх розміру та положення на ринку. Так,
Міжнародні авіалінії України (МАУ), будучи найбільшим авіаперевізником України, сформулювала 10 пунктів
МАУ на найближчі 5 років. Ось деякі з них: 1) у листопаді 2016 року авіакомпанія МАУ уклала контракт на
поставку чотирьох літаків Boeing 777; 2) динаміка перевезень виглядала таким чином: 2013 рік – 4,4 млн.
пасажирів, в 2014 році було перевезено 3,7 млн. пас., 2015 – 4,8 млн. пас. і починаючи з 2018 року компанія буде
нарощувати кількість пасажирів на 1 млн. щорічно; 3) в 2015 МАУ оголосила низькотарифною сітьовою
компанією, коли даний перевізник почав працювати над здешевленням вартості перевезення (якщо у 2013 році
тариф за одну льотну годину становив 49дол., то у 2017 році він склав 34дол.); 4) було виділено дві позитивних
сторони сітьової моделі МАУ (зростання транзитного пасажиропотоку авіакомпанії та аеропорту Бориспіль: 52%
пасажирів МАУ – це транзит, і 30% пасажирів аеропорту Бориспіль – це також транзит); 5) фінансовий бік
розвитку компанії МАУ – порядку 200 млн. дол. поступило в економіку України від експлуатації транзитної
хабової моделі авіакомпанії; 6) до 2021 року кількість співробітників МАУ збільшиться з 3 тис. осіб до 5 тис.
осіб. Очевидно, що стратегія таких компаній, як МАУ, передбачає розвиток за рахунок інноваційних пропускних
технологій, зокрема залучення найновінтіших літаків компанії Boeing. Використання новітніх транспортних
технологій є також запорукою успіху.
Така консервативна галузь транспортної системи, як залізничний транспорт, представлена в Україні
монополістом – Укрзалізницею (УЗ). Сьогодні є інформація про перспективний розвиток цього підприємства.
Так серед проектів УЗ – електрифікація трьох ділянок, збільшення пропускної спроможності напрямку
Запоріжжя – Камиш-Заря – Волноваха – Мариупіль, реконструкція 300км шляхів; реалізація інвестиційної
програми з поставки та розподілу електроенергії. Зауважимо, що проекти з електрифікації є далеко не новими, а
новітні програми стали перенесені на 2021 рік. В Україні електрифіковано 48% шляхів (це 20,9 тис. км шляхів).
Для порівняння в Російській Федерації – 51%, у Казахстані – 27%, Білорусі – 18%, Азербайджані – 20% і у Грузії
– 98%. Основна перевага електричної тяги – це висока економічність. Електровоз дозволяє забезпечити більшу
тяглову потужність. Укрзалізниця передбачає закупити велику кількість тепловозів від General Electric, адже саме
тепловози працюють на неелектрифікованих шляхах.
Стратегії водних перевізників є також інноваційними. Представимо інформацію про найбільший порт
України – Південний. Так, сьогодні узгоджений план-схема розвитку порту до 2038 року. Так, якщо в 2017 році
портові оператори, які працювали в акваторії Малого Аджаликського лиману, перевалили 471,9 млн. т вантажів,
то в 2038 році ця цифра збільшиться практично у 6 разів. Таке стрімке зростання вантажообороту вимагає
розвитку припортової інфраструктури та величезних інвестицій.ці цифри були обраховані головним підрядником
«ЧорноморНДІпроект» та включають обсяги не лише морського, але й залізничного, автомобільного та
трубопровідного транспорту. До 2038 року порт в односторонньому порядку руху зможу приймати 31 судно
на добу.
Наголосимо, що пропозицією автора є формування транспортно-логістичних кластерів, які об’єднують
всі споріднені та підтримуючі галузі в межах національної транспортної системи України.

60

Стратегія розвитку України

Заключними детермінантами розвитку національної транспортної систоеми є законодавство у
транспортній сфері в Україні та політико-економічна стабільність в державі. Ці чинники потребують окремого
дослідження і сьогодні є програма розвитку транспортної системи України до 2020 року. Вона пропонує
сформувати таке середовище, на яке б не впливали політичні чинники.
Існує таке поняття, як рівень міжнародності, що передбачає глибину втягнення у міжнародні економічні
відносини і в систему глобальних ринків високих технологій. Так, міжнародна торгівля технологіями в сфері
транспорту – це поверхневі відносини, які визначаються укладанням контракту та призупиненням відносин між
контрагентами після продажу об’єкта інтелектуальної власності в цій сфері. В цих зв’язках людська поведінка
характеризується призупиненням стосунків після виконання зазначеної угоди купівлі-продажу
транспортної технології.
Висновки. Слід зауважити, що світова транспортна система та її національна складова мають такий
чинник впливу на країну та суспільство, як нано-економіка. Людська поведінка проявляється шляхом
вдосконалення різних компонентів транспортної системи від її видів та інфраструктурної складової до її суб’єктів
та рівнів. Від окремого індивіда залежить винайдення новітніх знань, які сприятимуть вдосконаленню
продуктивних сил, виробничих відносин та управлінській складовій транспортної системи. А в кінцевому
рахунку від нано-рівня залежить якість надання транспортних послуг та напрям їх розвитку в суспільстві.
Підкреслимо, що наночинник розвитку транспорту впливає на формування глобального транспортного
середовища, коли окремі види транспорту розвиваються окремо із різним ступенем впливу на глобальні ринки
транспортних послуг. Так, морський, залізничний та авіатранспорт є більш корпоратизованими видами
транспорту, які мають спільні риси з надання таких послуг в різних країнах світу. Це види світового транспорту,
які більше залежать від колективних прийнятих управлінських рішень, ніж від рішень індивідуального порядку.
Автоперевезення є типом транспортування, який найбільше має наноознак, адже і організація, і здійснення
автоперевезень залежить від водія та його знань та вмінь.
Всі типи перевезень вплетені у глобальну мережу та нанотранспортну систему. Наноекноміка вплетена
у всі рівні глобальної транспортної системи і передбачає формування якісної поведінки перевізника як фактора
розвитку верхньої та нижньої транспортних систем. Якщо в Україні буде врахований нанофактор розвитку та
імплементації нашої національної транспортної системи до глобального транспортного середовища, то
входження до глобального співтовариства стане простішим та ефективнішим.
Проте, в Україні ще мало існує умов для активного застосування нано-чинника для розвитку
національної транспортної системи. Починаючи з просвітницької діяльності шкіл і університетів та підтримки
окремих науковців і фахівців щодо впровадження новітніх методів розвитку транспорту, в нашій країні немає
системного підходу, збалансованих програм розвитку.
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Актуальність проблеми. На сучасному етапі розвитку економічних відносин глобалізаційні процеси
охопили всі сфери господарства України, в тому числі і ринок туристичних послуг. Як наслідок, сьогодні
відбувається зростання рівнів інтегрованості туристичних галузей та окремих підприємств різних регіонів країни,
з одного боку, та загострення конкурентної боротьби між регіонами за розподіл туристичних потоків (особливо
в умовах децентралізації та утримання податкових надходжень від туризму на місцях), з іншого, і це є досить
актуальною проблемою.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблемам формування, функціонування та розвитку ринку, як
найважливішого елементу господарського механізму, що забезпечує економічну життєдіяльність суспільства,
присвячено багато наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених. Пильна увага науковців до ринкових
процесів цілком зрозуміла, адже ринок – це універсальний інструмент економічного саморегулювання за
допомогою якого встановлюється динамічна відповідність попиту і пропозиції, всі основні
економічні пропозиції.
Економічні засади дослідження туристичних ринків закладені у працях Алейникової Г.М.,
Данильчука В.Ф., Забалдіної Ю.Б., Коніщевої Н.Й., Ткаченко Т.І., Ковєшнікова В.С., менеджменту підприємств
туристичної сфери –Карсєкіна В.І., Мельниченко С.В., Школи І.М., конкурентоспроможності туристичних
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підприємств –Гаврилюк С.П. Теорія, методологія і методика дослідження геопросторових аспектів розвитку
ринку туристичних послуг, механізм та закономірності його функціонування і територіальної організації на
різних ієрархічних рівнях розглядаються у працях Любіцевої О.О. Тенденції, проблеми і перспективи розвитку
національного ринку туристичних послуг висвітлює у своїх працях Балабанов Г.В. Важливе значення мають
праці вчених близького та далекого зарубіжжя – Ф. Котлера, М. Портера, П. Кругмена із проблем
конкурентоспроможності підприємств, Квартальнова В.А., Зоріна І.В., Кабушкіна М.І., Папіряна Г.А., Дуровича
А.П. та ін. з проблем менеджменту туристичної діяльності. У своїх працях автори розглядають різні аспекти суті,
функцій та особливостей ринку туристичних послуг.
Метою статті аналіз особливостей функціонування регіонального туристичного ринку під впливом
чинників децентралізації економічних відносин в Україні.
Виклад основного матеріалу. Туристичний ринок, як і всі інші ринки, функціонує на основі дії законів
попиту і пропозиції. В широкому аспекті ринок туристичних послуг означає місце, де відбуваються угоди
купівлі-продажу туристичного продукту.
У фаховій літературі наявна значна кількість визначень ринку туристичних послуг (туристичного ринку).
Туристичний ринок – це „сфера реалізації туристичного продукту та економічних відносин, які виникають між
його покупцями та продавцями” [2]; це „суспільно-економічне явище, що об’єднує попит і пропозицію для
забезпечення процесу купівлі-продажу турпродукту у даний час у даному місці” [3]; це „економічні відносини
між виробниками і споживачами турпродукту на туристичному ринку, що полягають у процесі перетворення
туристсько-екскурсійних послуг в гроші, і назад – перетворення грошей у туристсько-екскурсійні послуги” [4];
це „система внутрішніх і зовнішніх зв’язків, в якій здійснюється процес перетворення туристсько-екскурсійних
послуг у гроші і назад, перетворення грошей у туристсько- екскурсійні послуги, а також сукупність споживачів
туристичного продукту, які мають засоби для його купівлі” [5]; це „сукупність конкретних економічних відносин
і зв’язків між туристами (покупцями) і туроператорами (продавцями), а також турагентами (торговими
посередниками) та їх контрагентами з приводу руху туристичних продуктів і грошей, що відбиває економічні
інтереси суб’єктів ринкових відносин” [6]; це „система багатоаспектна, поліструктурна, поліморфна та
багаторівнева, що функціонує за законом врівноваження попиту і пропозиції, який відтворює об’єктивно
обумовлену необхідність відповідності в часі і просторі вартісних та натурально-речових форм
платоспроможного попиту і товарної пропозиції, і діє на основі коливань виробництва та споживання
турпродукту” [7].
Туристичний ринок, як і будь-який інший, тільки у деяких випадках уявляє собою закриту системну
одиницю. У реальній дійсності – це складна, багатоаспектна і багаторівнева система.
Ринок туристичних послуг утворився внаслідок виникнення потреб населення на змістовне проведення
дозвілля та реалізується у вигляді механізму, що включає автоматичні регулятори безпосередньої взаємодії
виробників і споживачів. У всьому світі він є ознакою соціально-економічного рівня розвитку країни та окремих
регіонів. Чим розвиненішою і стабільнішою є економіка регіону, тим більш сталі позиції займає ринок
туристичних послуг.
У просторовому плані науковці виділяють:
1) світовий ринок як глобальну систему конкурентних виробничо-споживчих відносин, що стимулюють
підвищення економічної ефективності виробництва й реалізації туристичних послуг;
2) загальні ринки країн, що утворять інтеграційні угруповання (Європейський союз, Співдружність
Незалежних Держав і ін.), поступово утворюючі єдині економічні простори;
3) національні ринки країн світу, що функціонують у системі нормативно-правових обмежень і стимулів,
формованих державами;
4) ринки регіонів усередині країн, що мають відмінності (особливості) у порівнянні один з одним, що
виражають специфіку соціально-економічного розвитку регіонів;
5) місцеві ринки, що приблизно відповідають масштабам мікрорегіонів, які для місцевих жителів, як
правило, становлять те «звичайне місце проживання», переміщення за межі якого може вважатися туристичною
подорожжю. Для туристів, що прибувають, це фактично ті соціальні й територіально-виробничі комплекси, які
забезпечують надання їм послуг.
Саме місцевий ринок туризму становить фундамент, на якому формуються первинні туристичні потоки,
закладаються основи розвитку регіонального ринку, утворюються стабільні зв’язки між туристичними фірмами
та закладами розміщування, харчування, транспортними підприємствами. Розвиток місцевого туристичного
ринку відтворює зв’язки, на основі яких формуються внутрішні регіональні та національний ринки.
Економічне зростання на місцевому рівні є найбільш складним об’єктом державної регіональної
політики, що потребує врахування особливостей галузевої та територіальної структури туристичного комплексу,
визначення специфіки місцевих умов розвитку туризму. Таким чином, місцевий ринок туристичних послуг є
основою туристичних ринків вищих рівнів.
Притаманні регіональним ринкам розбіжності місцевого економічного розвитку (у т.ч. поділ території
області на райони-лідери, відсталі (депресивні), периферійні території) можуть бути нівельовані шляхом
формування стабільних соціально-економічних зв’язків, узгодження інтересів регіону та країни в цілому.
Сукупність регіональних ринків країни, що діють і взаємодіють в єдиному економічному та правовому
просторі, утворюють національний ринок туристичних послуг. Місце національного ринку у світовому
туристичному процесі є результатом співвідношення факторів, представлених туристично-рекреаційними,
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трудовими ресурсами та капіталом, що забезпечують абсолютні та порівняльні переваги країнам на світовому
ринку туристичних послуг, визначаючи обсяги та напрямки туристичних потоків.
Для ринку туристичних послуг характерні певні закони попиту та пропозиції.
Туристський попит – підтверджені платоспроможністю туристські потреби населення, виражені в певній
кількості туристського продукту, які воно може придбати при існуючих цінах. На споживчий попит впливають
політична і економічна стабільність держави, кліматичні та географічні умови, демографічні та психологічні
чинники, споживчі смаки туристів, число туристів, дохід, ціни туристських продуктів, очікування [9].
Між ринковою ціною туристського продукту і його кількістю, на яку є попит, завжди існує певне
співвідношення. Цей взаємозв'язок між ціною і кількістю продукту, що купується, називається графіком попиту
або кривою попиту. Висока ціна туристського продукту обмежує попит на нього. Зменшення ціни на цей
туристський продукт, як правило, обумовлює зростання попиту.
Існує закон попиту, сенс якого полягає в тому, що величина попиту зростає при зниженні ціни і
зменшується при підвищенні ціни. Якщо ціна якого-небудь турпродукту підвищується при незмінності інших
умов туристського ринку, то попит на цей турпродукт зменшується. Або, якщо на туристський ринок приходить
велика кількість турпродуктів, то за інших рівних умов ціна на нього зменшується.
Важливим є те, що попит на туристський продукт змінюється. Ця зміна (еластичність) залежить від виду
турпродукта і соціального шару, до якого відносяться споживачі. Розрізняють зміну величини попиту та зміну
характеру попиту. Характер попиту змінюється тоді, коли змінюються чинники, які раніше вважалися
постійними. Величина попиту змінюється тоді, коли змінюється тільки ціна даного туристського продукту.
Еластичність визначається як відношення зростання об'єму попиту або кількості туристського продукту (у
відсотках), до зниження ціни (у відсотках). Еластичний попит (еластичність більше 1), нееластичний попит
(еластичність менше 1), одинична еластичність попиту (еластичність дорівнює 1) виступають показниками
відносної залежності реалізації туристського продукту від зміни ціни. Висока еластичність попиту означає, що
туристи надзвичайно чутливі до будь-якої зміни ціни. Попит є нееластичним, коли процентна зміна величини
попиту менше процентної зміни ціни.
Отже, попит на турпродукт формується за умов певного рівня та стилю життя населення, він також
підвладний коливанням, ритм яких задається ресурсними умовами території.
Відповідно до попиту на ринку виникає пропозиція в туризмі – різноманітна кількість послуг, які
необхідні туристові під час відпочинку і подорожі. Пропозиція туристського продукту обумовлена наявністю
виробників продукту, рівнем розвитку туристської індустрії, об'ємом туристських ресурсів.
Туристична пропозиція – сукупність виробничих можливостей підприємств, спроможних надати
туристичний продукт. Пропозиція туристських послуг формується на основі виявлених в результаті досліджень
пріоритетів, які стосуються напрямів і видів туризму.
Пропозиція – це сукупність туристських продуктів з певними цінами, які знаходяться на туристському
ринку і які можуть або мають намір продати виробники-продавці. Пропозиція характеризує економічну ситуацію
на туристському ринку з боку виробників-продавців. На пропозицію впливають: технологія виробництва; ціна
на робочу силу, основні й обігові фонди, ресурси, при зниженні цін на які також зменшується собівартість
продукції; кількість виробників; податки [9]. Основою туристичної пропозиції є туристичний регіон.
За походженням туристична пропозиція розділяється на первинну та вторинну. Первинна пропозиція
походить від самого виробника туристичних послуг, наприклад, якщо готель сам реалізує свої послуги. Вторинна
пропозиція – це коли туристичні послуги перепродаються іншими фірмами, або коли інші туристичні фірми
формують з них власний турпродукт.
Існуючий взаємозв'язок між пропозицією і ціною знаходить свій вираз в законі пропозиції, сенс якого в
тому, що об'єм пропозиції турпродуктів збільшується при зростанні ціни і зменшується при її зниженні. По
аналогії з попитом слід розрізняти зміну пропозиції і зміну об'єму пропозиції. Об'єм пропозиції на туристському
ринку змінюється тоді, коли змінюється тільки ціна туристського продукту. Зміна пропозиції відбувається, коли
міняються чинники, які раніше вважалися постійними.
Між попитом і пропозицією спостерігається тісний взаємозв'язок: попит не тільки породжує пропозицію,
але і пропозиція певним чином впливає на попит.Таким чином, взаємодія туристичного попиту та пропозиції
визначає рівень цін та обсяг реалізованих послуг.
Специфіка функціонування туристичного ринку визначається особливостями взаємодії (економічної
співпраці) його учасників і всіх зацікавлених суб’єктів. Згідно зі Статтею 5 Закону України «Про туризм»
учасниками відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності, є юридичні та фізичні особи, які
створюють туристичний продукт, надають туристичні послуги (перевезення, тимчасового розміщення,
харчування, екскурсійного, курортного, спортивного, розважального та іншого обслуговування) чи здійснюють
посередницьку діяльність із надання характерних та супутніх послуг, а також громадяни України, іноземні
громадяни та особи без громадянства (туристи, екскурсанти, відвідувачі та інші), в інтересах яких здійснюється
туристична діяльність.
Суб’єктами, що здійснюють та/або забезпечують туристичну діяльність (суб’єкти туристичної
діяльності), є:
- туристичні оператори (туроператори) – юридичні особи, створені згідно із законодавством України, для
яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та
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надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які
в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність;
- туристичні агенти (турагенти) – юридичні особи, створені згідно із законодавством України, а також
фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації
туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також
посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку
отримали ліцензію на турагентську діяльність;
- інші суб’єкти підприємницької діяльності, що надають послуги з тимчасового розміщення
(проживання), харчування, екскурсійних, розважальних та інших туристичних послуг;
- гіди-перекладачі, екскурсоводи, спортивні інструктори, провідники та інші фахівці туристичного
супроводу – фізичні особи, які проводять діяльність, пов'язану з туристичним супроводом і які в установленому
порядку отримали дозвіл на право здійснення туристичного супроводу, крім осіб, які працюють на відповідних
посадах підприємств, установ, організацій, яким належать чи які обслуговують об'єкти відвідування;
- фізичні особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності та надають послуги з тимчасового
розміщення (проживання), харчування тощо.
Відповідна комбінація окремих елементів в одному продукті певної туристичної компанії не завжди
можлива, тому що вона (компанія) не є власником, часто з економічних причин, всіх необхідних компонентів
продукту. Існують також певні адміністративні обмеження, такі як обмеження кількості туристів в деяких
національних парках. Часто підприємці – власники окремих елементів туристичного продукту – відносяться один
до одного як конкуренти, що не дозволяє сформувати повноцінну туристичну пропозицію.
Тому, щоб професійно сформувати регіональну пропозицію, яка відповідає очікуванням споживачів і
забезпечує досягнення конкурентної переваги на ринку, необхідна співпраця багатьох осіб та установ.
Говорячи про формальні та організаційні форми співпраці у розвитку регіонального туристичного
продукту, Томашевська А.В. вказує на деякі можливості співпраці, які знайшли практичне застосування на ринку
туризму [8]. В ієрархічній системі вони формуються наступним чином:
1. Угода про співробітництво – підписана кількома суб’єктами ринку для того, щоб створити
туристичний пакет послуг (наприклад, регіональне туристичне агентство підписує контракт з готелем,
транспортною компанією та оздоровчим закладом з метою створення на два тижні лікувального пакету, що
продається його туристичними агентами по всій країні). У цьому випадку, всі оператори зберігають незалежність,
і створення підвидів туристичного продукту або нових туристичних пакетів послуг вимагає укладання
подальших контрактів.
2. Маркетингова група – створюється суб’єктами малого бізнесу, часто в цілях боротьби з мережевими
підприємствами, спрямована на зниження трансакційних витрат і визначення адекватної позиції на ринку,
створення нових сегментів ринку. Компанії, що працюють в рамках маркетингової групи, можуть «продати»
пропозицію під власним брендом або під брендом групи. Прикладом формування маркетингової групи в туризмі
може бути група невеликих готелів, які створили єдину систему бронювання, програми лояльності та трансферу.
Кожен суб’єкт може також діяти під власною торговою маркою і пропонувати свою знижку. Іншим прикладом
може бути регіональна група, адаптована для вирішення потреб туристів, що віддають перевагу спортивному
туризму.
3. Мережа – різноманітність маркетингової групи, зосередженої не тільки на просуванні туристичної
пропозиції, але також і на її створенні. Це форма співпраці між суб’єктами, спрямована на досягнення переваг, у
тому числі конкурентних переваг. Мережа може також розглядатися як сукупність відносин обміну між
суб’єктами, які пов’язані між собою конкретною діяльністю або набором кооперативних та конкурентних
відносин з окремими партнерами. Частіше, однак, така мережа створюється для забезпечення рівномірного
продажу послуг, наприклад, розміщення або громадського харчування, основним завданням якого є зниження
трансакційних витрат. Відтак така мережа має регіональний характер. Важливими є приклади регіонального
співробітництва в цілях створення регіонального туристичного продукту. Заходи щодо стимулювання
підприємців до створення мережі, з метою продукування регіонального туристичного продукту повинні
реалізуватись (чи реалізують- ся) як частина регіонального проекту.
4. Створення регіональних ініціативних груп (РГ) – це свого роду державно-приватне партнерство, яке
передбачає формування таких груп у сільських місцевостях у формі асоціації, торгової асоціації або фонду. Такі
групи створюються з ініціативи громадян, які хочуть брати активну участь у місцевій співпраці і стосуються
питань економічного, соціального, культурного характеру, охорони навколишнього середовища, збереження
історичної та культурної спадщини, розвитку регіональних утворень, розвитку туризму та туристичної
пропозиції. Їх діяльність сприяє вирішенню місцевих проблем, забезпечує розвиток свого регіону, сприяє
ефективному використанню місцевих ресурсів. Багато РГ можуть зробити і в створенні професійного
регіонального туристичного продукту. Складність в роботі РГ полягає в обмеженні тільки сільською місцевістю,
тому більшість таких груп має справи з формуванням агро-туристичної пропозиції.
5. Регіональні туристичні організації (РТО) – створюються у формі асоціацій і формують туристичну
пропозицію одного або більше сіл, міст або регіону туризму. Учасниками РТО, як правило, є оператори на
туристичному ринку, місцеві органи влади, торгові палати і асоціації туризму та інші особи, зацікавлені у
розвитку туризму в регіоні. РТО як об’єднання передбачає рівність своїх членів, а головною метою є створення
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умов для розвитку місцевого туристичного продукту та його просування. За своєю сутністю РТО не призначена
для комерційної діяльності, а її основним джерелом доходу є членські внески і зовнішні гранти.
6. Компанія зі створення і продажу регіонального туристичного продукту (КСП), що працює в основному
у формі комерційної організації. КСП повинна розглядатися як керуюча компанія місцевого туроператора. На
відміну від РТО, КСП засновує свою діяльність не на членських внесках, а діє на основі комерційних угод з
різними суб’єктами. Акціонери КСП також можуть розраховувати на дивіденди від залучених фінансових
ресурсів. Перевага КСП над РТО полягає в тому, що перші менш схильні до політичного та
адміністративного тиску.
7. Туристичний кластер – розташоване в географічному районі угрупування економічних операторів і
пов’язаних з ними організацій, які надають підтримку в конкретній області. Іншими словами, це група
незалежних операторів, які працюють разом і в той же час конкурують. Вони зосереджені в певному просторі в
одному або декількох регіонах, хоча можуть взаємодіяти набагато ширше (в глобальному вимірі),
спеціалізуються в певній галузі і пов’язані між собою загальними технологіями і знаннями. Таким чином, можна
зробити висновок, що співпраця у вигляді кластера має характер співробітництва між бізнес-конкурентами з
метою отримання взаємовигідних результатів. Це означає одночасну конкуренцію і співробітництво між двома
чи більше діловими партнерами, припускаючи, що є повторювані взаємодії. Класично конкуренція необхідна для
усунення одного з гравців або обмеження його доступу до ринку. З іншого боку, конкурентне співробітництво
робить конкуренцію такою, що може розглядатися як гра, яка приносить більш високий прибуток його
учасникам. Тобто співпраця розглядається в якості одного з чинників «конкурентного змагання». На відміну від
класичної співпраці, в результаті конкурентного співробітництва бізнес- конкуренти мають можливість
одночасного спільного розвитку. При розподілі цих визначень (співпраці і конкуренції) бізнес-конкуренти
співпрацюють тільки в рамках часткового зближення цілей і, апріорі не можна визначити, в якій мірі вони будуть
отримувати прибуток внаслідок цієї співпраці. Можна сказати, що на даний час кластер є пріоритетною формою
партнерства на ринку туризму.
Співпраця в туризмі суб’єктів, які функціонують в одному просторовому середовищі (наприклад, регіоні
чи групі регіонів), вимагає їх доброї волі та обізнаності про переваги, які вона може принести. У відповідності до
цього виникають такі питання:
1. Чи сприймається співпраця як важливий чинник подальшого розвитку туризму в регіоні?
2. Чи туристичні підприємства регіону співпрацюють з іншими організаціями в сфері туризму?
3. Чи існують бар’єри для такого співробітництва?
4. Чи впроваджуються інноваційні форми співпраці в сфері туризму на рівні регіонів?
Розвиток співпраці у регіоні залежить, в першу чергу, від сприйняття своєї ролі в побудові конкурентних
переваг туристичних підприємств. Тільки усвідомлення того, що без співпраці не домогтися успіху на ринку,
призводить до зміцнення співробітництва.
В Україні сьогодні відбувається процес децентралізації влади – реформа, яка передбачає передачу
більших повноважень і ресурсів на рівень територіальних громад і має визначальний вплив на політичну,
адміністративну, фінансову, економічну та інші сфери, в тому числі і сферу туризму.
На офіційному урядовому сайті, присвяченому реформі децентралізації влади, децентралізація визначена
як передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування, аби
якомога більше повноважень мали ті органи, що ближче до людей, де такі повноваження можна реалізовувати
найбільш успішно. Виходячи з визначення, головною метою децентралізації в Україні є посилення ролі місцевого
самоврядування, наділення представницьких органів територіальних громад більшим обсягом повноважень щодо
управління місцевими справами, позбавлення місцевих органів державної влади повноважень щодо підготовки
та виконання районних та обласних бюджетів.
Процеси децентралізації, які відбуваються в Україні, актуалізують проблему створення цілісної системи
державного управління туристичною галуззю, що відповідає сучасним вимогам динамічного розвитку та
реалізується на різних рівнях – державному, регіональному, окремого підприємства. Для успішного проведення
реформи вкрай важливо заручитися підтримкою туристичної спільноти, а для цього потрібні її широке
громадське обговорення, об’єктивне висвітлення проблем туристичної сфери у засобах масової інформації.
Внаслідок децентралізації в Україні новостворені територіальні громади отримали можливість
розвиватися і піднімати рівень життя населення, адже тепер вони можуть розпоряджатись бюджетом на
свій розсуд.
Сьогодні деякі українські міста використовують можливості, що відкриває туризм, а словосполучення
“бренд міста” набуває більшого розуміння з боку влади й жителів. Туризм - це інструмент, що може стати
початком комплексного розвитку кожного регіону й громади. Спершу історичні споруди чи унікальні об’єкти
приваблюють туристів, далі попит випереджує пропозицію й виникає глобальна потреба у розвитку
інфраструктури - що в результаті збільшує зацікавленість у розвитку місцевості, залучає інвестицій і покращує
імідж міста.
Висновки. Таким чином, ринок – це інститут або механізм, що з'єднує разом покупців (представників
попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів та послуг. Ринок туристичних послуг утворився внаслідок
виникнення потреб населення на змістовне проведення дозвілля та реалізується у вигляді механізму, що включає
автоматичні регулятори безпосередньої взаємодії виробників і споживачів. Ринок туристичних послуг виконує
ряд важливих функцій: регулятивну, стимулюючу, оптимізаційну, інформаційну, сануючу. У всьому світі він є
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ознакою соціально-економічного рівня розвитку країни та окремих регіонів. Чим розвиненішою і стабільнішою
є економіка регіону, тим більш сталі позиції займає ринок туристичних послуг.
Розвиток співпраці у регіоні в умовах децентралізації залежить, в першу чергу, від сприйняття своєї ролі
в побудові конкурентних переваг туристичних підприємств. Потрібне усвідомлення того, що без співпраці на
регіональному туристичному ринку не домогтися успіху. Всі ці фактори і формуватимуть певні особливості
функціонування регіональних туристичних ринків на сучасному етапі розвитку економічних відносин.
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Актуальність проблеми. На сучасному етапі реформування усієї системи ресторанного господарства,
соціальні перетворення та зміни економічних стосунків в Україні надають особливої ваги вивченню проблем
організації харчування за кордоном. Всі підприємства готельно-ресторанного бізнесу повинні мати високий
рівень конкурентоспроможності, основу якого формують інновації ,їх впровадження в діяльність підприємства
та ефективна реалізація інноваційної стратегії підприємств. Але прийняття управлінських рішень керівниками й
фахівцями готельних і ресторанних підприємств не регламентоване, методична база оцінки ефективності
інновацій і управління інноваційною діяльністю найчастіше відсутня, що стримує інноваційний розвиток
ресторанного бізнесу . Проте, аналіз підприємств ресторанного господарства за кордоном, які успішно
здійснюють інноваційну діяльність, показує, що спонукальним мотивом для розробки інновацій є в першу чергу
бажання і прагнення керівництва вести стратегічну діяльність в цілому і зокрема інноваційну. На сьогоднішній
день спостерігається недостатня кількість актуальних сучасних досліджень з обраної теми. Тому дуже важливо
проаналізувати останні тенденції в управлінні ресторанними закладами та методи їх запровадження.
Аналіз досліджень і публікацій. За останні роки завдяки інноваціям суттєво змінилася індустрія
ресторанного господарства. Відслідковування поточних тенденцій в діяльності та управлінні, прогнозування
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майбутніх потреб галузі є надзвичайно важливим для забезпечення продуктивності та прибутковості закладів
ресторанної сфери. Фундаментальні та прикладні аспекти розвитку сфери ресторанного бізнесу розглядалися у
працях вітчизняних та зарубіжних авторів: А. Аветисової, В. Антонової, В. Архіпова, В. Варфоломеєвої,
К. Егертон-Томас, В. Найдюк, Л. Нечаюк, В. Пивоварова, Г. П'ятницької, О. Сватюк, Н. Телеш, Т. Шталь та ін. В
роботах цих вчених розглядаються як основи організації роботи закладів ресторанного господарства, так і нові
моделі управління персоналом, маркетингові інструменти та кулінарні інновації.
Метою статті є аналіз сучасного стану функціонування та основні принципи управління закладами
ресторанного господарства за кордоном.
Виклад основного матеріалу. Підприємницька діяльність, пов'язана із ресторанним господарством,
вважається за кордоном серед інших видів діяльності однією з самих ризикованих та складних за своїм
характером і розмаїттям форм. Матеріальні активи цього виду підприємництва займають, наприклад, у США 4е місце і складають 200 млрд. дол США. У ресторанному господарстві США зайнято біля 8 млн. робітників та
службовців, що складає найбільше число в порівнянні з будь-якою іншою галуззю економіки США, що має
величезні розміри, розгалуженість і взаємозв'язок з іншими галузями економіки [4].
Підприємницька діяльність у ресторанному господарстві характеризується загальними рисами, в основі
яких лежить задоволення біологічних потреб людини в їжі. При цьому підкреслюється, що харчування дається в
готовому вигляді. До ресторанного господарства, зокрема, не відносяться торгові підприємства, що здійснюють
продаж продуктів харчування на виніс для споживання їх удома, якщо ця функція для них головна.
За минулі десятиріччя характер споживання їжі за кордоном у значній мірі змінився. Майже половина
всієї їжі в наші дні споживається саме в закладах ресторанного господарства. Статистика показує, що обсяг її
збільшується з року в рік. Більшість закладів харчування є невеликими по розмірах, із кількістю постійних
робітників не більш 10 чоловік. Такі заклади, як правило, управляються самими власниками.
На початку 80-х років ХХ ст. виникла і стала укладатися тенденція, що спостерігається й у даний час.
Вона характеризується створенням об’єднань дрібних закладів ресторанного господарства в ланцюги й
утворенням великих конгломератів [2]. Незалежні заклади харчування у своїй більшості представлені
«сімейним» бізнесом невеликих і середніх розмірів, характерною рисою якого є сезонність операцій. Незалежні
заклади домінують у ресторанному бізнесі з високим рівнем сервісу. Вони мають усі можливості, щоб бути
несхожими один на одне, саме унікальність незалежного ресторану створює умови для його процвітання.
Незалежні заклади більш стабільні в проведенні своєї ринкової політики, і тому самий ринок, на якому
вони домінують, є більш стабільним. Цей ринок не такий великий, як ринок закладів у ресторанних ланцюгах.
Власники і керівники незалежних ресторанів мають велику можливість досягти бажаного в створенні
специфічних характеристик для свого закладу. Можливість надання своєму бізнесу неповторних рис, що
створюють реальність успіху, є одним із головних переваг у керуванні малим незалежним закладом. Як це не
дивно на перший погляд, невеликі незалежні заклади потребують більш високої управлінської майстерності, ніж
більш великі. Справа в тому, що великі заклади створюють значно великі прибутки, що дає можливість найму
кваліфікованих фахівців вузького профілю.
Директор незалежного закладу, з іншого боку, не може собі дозволити розкіш мати великий штат
управлінського персоналу. Якщо заклад харчування хоче залишитися незалежним і конкурентоспроможним в
умовах постійно мінливого ринку, він повинен мати керівників, що володіють більш широкими знаннями і
високим професіоналізмом. В результаті того, що незалежні заклади поступаються у розмірах своїм
асоційованим конкурентам і відчувають нестачу в кваліфікованих фахівцях у багатьох функціональних областях,
керівники незалежних закладів більш наближені до практичних питань, ніж їхні конкуренти. В результаті досвід
практичної роботи керівника незалежного закладу харчування і його знання одержують значно більше ваги з
погляду їхньої значимості. Водночас, керівники незалежних закладів, як правило, мають і свої слабкі сторони,
частіше або в маркетингу, або у фінансах, а іноді й у тому й в іншому одночасно [3].
Фахівці вважають, що існує достатній ринок для обох форм підприємництва і що в багатьох випадках
специфічний характер більшості незалежних закладів допомагає їм виявляти свою клієнтуру [1]. Проте щоб
залишитися життєздатними, незалежним закладам недостатньо тільки виявити й обслужити клієнтуру. Якщо
керівники незалежних закладів, зокрема, невеликих, хочуть зберегти прибутковість, то вони зобов'язані
впроваджувати більш сучасні управлінські системи і технології. Ефективного підвищення продуктивності праці
краще всього досягати шляхом удосконалювання організації керування закладом.
Слід зазначити, що чим більшим є заклад, тим більш розгалужену структуру керування можна в ньому
виявити. Це означає, що більш значні заклади мають додаткові проміжні ланки, головною функцією яких є
контроль. Загальні вирішення стратегічного характеру приймаються власниками закладу і генеральним
директором. При цьому власником може бути приватна особа або ціла корпорація.
Генеральний директор є посередником між власниками закладу й управлінським персоналом, з одного
боку, і споживачами, з іншого. Принципово ця функція може бути охарактеризована як функція перекладу
загальних постановочних задач, обумовлених власниками, у конкретні управлінські рішення. Крім того, на
генеральному директорі лежить вирішення величезного числа завдань, наприклад, прийняття орієнтованих на
обраний сегмент ринку рішень, спрямованих на задоволення потреб клієнтів, визначення загальних напрямків
політики закладу в рамках поставлених цілей і задач, у тому числі проведення фінансової політики, до якої
можуть бути віднесені такі питання, як визначення лімітів витрат на утримання персоналу, граничних асигнувань
на адміністративні і господарські потреби. До питань, які вирішує генеральний директор, можна віднести
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принципові питання закупівельної політики, зокрема орієнтацію на визначених постачальників. Власники
закладу і генеральний директор вправі визначити коло постачальників, ділові відносини з якими ресторан буде
підтримувати в першу чергу.
Вище керівництво має право також вирішувати, яка система намірів із клієнтами найкраща, які кредитні
картки будуть прийматися в першу чергу тощо. Частина цих питань, проте, може бути передана на вирішення ще
нижчим управлінським ланкам, якщо обсяг повноважень і обов‘язків генерального директора великий і він, у
силу об'єктивних причин, не в змозі всі їх виконувати.
Незалежні заклади майже не мають можливості чинити власні помилки. Великі управлінські помилки
в асоційованих закладах можуть бути покриті і полагоджені за рахунок значних прибутків і підтримки інших
закладів, що входять у ланцюг. У регіонах для підтримки незалежних власників створюються регіональні
асоціації ресторанів. Такі асоціації є неоціненним джерелом інформації і можуть надавати аудиторію для обміну
ідеями. У рамках асоціацій створюються кулі для закупівлі продуктів великими оптовими партіями, що дуже
вигідно з погляду використання оптових знижок. Незалежні заклади позбавлені цих переваг, а використання
інформаційних систем дозволяє уникнути серйозних управлінських проблем.
Важливо знати, що, навіть якщо ресторан є частиною великого корпоративного ланцюга, це не завжди
колективний бізнес, оскільки крім повноправних членів корпоративних ланцюгів є й асоційовані члени, що
приймають участь в бізнесі на основі договору франшизи. Під ланцюгом розуміється група закладів (два і
більше), що здійснює колективний бізнес і знаходиться під безпосереднім контролем керівництва ланцюгом.
Ланцюг може володіти або орендувати будинок або землю. Керівництво ланцюга закладів одержує переваги від
будь-якого прибутку, але в той же час несе і тягар відповідальності за операційні витрати.
Часто буває важко визначити, чи керується даний заклад адміністрацією ланцюга, чи він є франшизним
членом. Зовнішній вигляд закладу і його робітники, страви, що подаються в ресторані, рівень обслуговування
або декор не дають відповіді на питання, кому воно належить. Якщо заклад є лише франшизним членом якогось
відомого ресторанного ланцюга, він може управлятися самостійно, поза прямим контролем з боку адміністрації
ланцюга. Ланцюг практично не має, або майже не має прав на прибутки, і не несе відповідальності за втрати по
франшизних операціях. Звичайна справа для фірми - укласти договір франшизи з адміністраціями закладів.
Франчайзінг - це метод підприємництва, завдяки якому підприємець може об'єднатися з уже діючим
великим ланцюгом. Міжнародна Асоціація Франчайзних Організацій (МАФО) дає визначення цьому
феномену як: "... діючі в часі взаємовідносини, по яких франчайзодавач надає захищене в законному порядку
право займатися визначеною підприємницькою діяльністю, а також допомогу в організації цієї діяльності,
навчанні, реалізації і керуванні за винагороду від франчайзоотримувача." [4].
Франчайзинг дає можливість відкриття нової справи при зниженні рівня ризику, властивого періоду
початку діяльності. Це дозволяє одержувати великий прибуток. Добрі ім'я й успіх одного підприємства допомагає
іншим, якщо вони об'єднуються під цим ім'ям і пропонують ідентичний продукт або послуги.
Усесвітньо відомі такі ланцюги, як "МакДоналдс" або "Бургер Кінгз". Ці ланцюги на 98% складаються з
франшизних підприємств, що належать самим різноманітним компаніям. Цікавим явищем підприємництва є так
званий контракт на керування, що складається між власником підприємства і компанією, головним напрямком
діяльності якої є фахове керування підприємствами у визначеному сегменті ринку [5].
Комерційні ресторани тільки починають використовувати контракти на керування. Наприклад, «АРА»,
«Маріотт» і «Сага» є трьома найбільш відомими компаніями, що спеціалізується на керуванні закладами
харчування. У США, наприклад, нараховується значно більше франшизних чим повноправних корпоративних
членів, проте, практика показує, що повноправні члени ланцюгів мають більш високий товарообіг і прибуток.
Останні десятиріччя були періодом розквіту різних типів закладів ресторанного господарства і, у першу
чергу, готелів і ресторанів. Великі ланцюги, корпорації, що спеціалізуються в питаннях менеджменту, і величезні
по своїх розмірах і обсягам операцій підприємства харчування були активно залучені в сферу обслуговування.
Швидкий ріст, проте, виснажив їхні інвестиційні капітали. У результаті, однією з форм, що сприяє подальшому
росту відношень, став договір франшизи. Іншим стимулом став контракт на керування. Контракт на керування
дозволив організаціям продовжити свій розвиток при невеличкому інвестиційному капіталі і більш низькому
рівні ризику.
Існує декілька гігантських керуючих компаній в ресторанному господарстві. Компанії, що
спеціалізуються на керівництві закладами харчування, контролюють практично всі напрямки цього бізнесу - від
комерційних ресторанів до кафе та їдалень на підприємствах і в організаціях. Більша частина цього сегменту
ринку складають заклади харчування в медичних установах. Іншими суб’єктами сегменту контрактного
керування є харчування в навчальних закладах, що поділяється на самостійні групи: харчування в університетах
і коледжах; харчування в початкових і середніх школах.
Харчування в банках і компаніях протягом тривалого часу не було орієнтовано на наявність контрактів,
проте зараз цей сегмент ринку послуг забезпечений контрактами на керування приблизно на 75-80%. У
харчуванні на транспорті до недавнього часу лідерство тримали три компанії: «Маріотт», «Доббс Інтернешнл» і
«Консешнер». Харчування у виправних закладах США надають такі компанії, як «Сабо», «Сервіс Америка» і
«Кентин». Контракти з національними парками припадають на найбільш тривалі терміни в порівнянні з іншими
сегментами ринку, оскільки для організації харчування компанії змушені робити значні інвестиції в
устаткування, реконструкцію тощо, щоб одержати право на контракт [6].
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Компанії, що спеціалізуються на контрактному керуванні, мають у своєму штаті фахівців із питань
комерції і маркетингу, до чиїх безпосередніх обов’язків входить пошук і робота з потенційними клієнтами.
Майже всі сегменти ринку харчування ще не вичерпали свої можливості для росту.
Висновки. Таким чином, дослідження основних принципів управління закладами ресторанного
господарства за кордоном показали можливість застосування технологій управління та ведення ефективної
інноваційної діяльності в підприємствах готельно-ресторанного бізнесу України, що приведе до підвищення
організаційно-технічного рівня виробництва, якості продукції та послуг, покращення рівня обслуговування
,ефективного використання ресурсів підприємства, зменшення витрат, покращення умов відпочинку споживачів
та праці персоналу, адаптації
підприємства до вимог навколишнього середовища та підвищення
конкурентоспроможності підприємства .
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Анотація. У статті досліджено інноваційну складову транснаціоналізації економічної діяльності в
умовах глобальних трансформацій. Проаналізовано динаміку глобальних витрат на НДДКР за регіонами та
країнами світу. Оцінено частку витрат на НДДКР у ВВП країн світу. Досліджено індекс інноваційності країн та
найбільш інноваційні ТНК світу за витратами на НДДКР, доходами та інтенсивністю досліджень та розробок.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Аннотация. В статье исследована инновационная составляющая транснационализации экономической
деятельности в условиях глобальных трансформаций. Проанализирована динамика глобальных расходов на
НИОКР по регионам и странам мира. Оценена доля расходов на НИОКР в ВВП стран мира. Исследован индекс
инновационности стран и наиболее инновационные ТНК мира по расходам на НИОКР, доходам и
интенсивностью исследований и разработок. Предложен прогноз распределения исследований и
разработок ТНК.
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INNOVATION COMPOSITION OF TRANSNATIONALIZATION OF ECONOMIC ACTIVITY
IN GLOBALIZATION TRANSFORMATIONS CONDITIONS
Annotation An innovative component of transnationalization of economic activity in the conditions of global
transformations is investigated in the article. The dynamics of global R & D expenditures is analyzed by regions and
countries of the world. Share of R & D expenditures in world GDP is estimated. The index of innovation of the countries
and the most innovative TNCs of the world on research, development and research expenditures and research and
development costs are investigated. Forecast of distribution TNCs’ research and development is proposed.
Key words: innovations, TNCs, innovation development, global innovation system, R&D (research and
development works), innovation index, transnationalization.
Актальність проблеми. Трансформаційні тенденції у світовій економіці значно вплинули на розвиток
інноваційних систем багатьох країн світу. Відбувається переорієнтація інноваційної політики держав у напрямку
від формування інноваційної економіки до побудови інноваційного суспільства шляхом координації цілей та
завдань інноваційного розвитку державного і приватного секторів, забезпечення взаємодії науки
й промисловості.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблемам інноваційного розвитку в умовах глобалізації присвячені
такі праці зарубіжних вчених: Й. Шумпетера, К. Фрідмена, А. Кляйнкнехта, В. Зомбарта, В. Мітчерліха, а також,
варто відзначити дослідження таких українських вчених як: О. Г. Білоруса, Д. Г. Лук’яненка, А.С. Гальчинського,
Л.Л.Антонюк, т.в.Кальченка, І.І. Пузанова, О.І.Рогача О.І., А.П.Румянцева, В.Р. Сіденка, С.В. Сіденко,
Я.М.Столярчук, О.І. Шниркова, А.С.Філіпенка та ін.
Разом з тим, процес глобалізації розвивається, відповідно виникає необхідність в подальшому
дослідженні проблем розвитку інновацій ТНК та їх впливу на світову економіку.
Метoю статті є дослідження інноваційної складової транс націоналізації економічної діяльності в
умовах глобальних трансформацій.
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Виклад основного матеріалу. Домінуючими сучасними тенденціями розвитку світового господарства
виступають транснаціоналізація економіки та перетворення інновацій на визначальний чинник міжнародної
економічної взаємодії. Внаслідок масштабності діяльності ТНК як визначальної тенденції ХХІ ст., їх можна
розглядати як ключовий елемент прогресу соціально-економічних відносин на рівні галузі, країни, регіону, світу.
Зростання значення інноваційної складової спричинило активізацію інноваційної діяльності ТНК і зумовлює
необхідність формування нових підходів щодо наукового осмислення вказаних процесів в контексті якісно нових
проявів транснаціоналізації як важеля безперервного поступального зростання національних економік в умовах
глобалізації [4, с.29].
За щорічним прогнозом аналітичного центру Global R&D funding forecast 2018 (Глобальний прогноз
фінансування наукових досліджень) глобальні інвестиції в дослідження та розробки (R&D) збільшаться на 4,14%
в 2018 році до 2,190 трлн. дол. США за паритетом купівельної спроможності (ПКС) для 116 країн, що мають
значні інвестиції в наукові дослідження та розробки (більше 20 млн. дол. США). Темпи приросту науководослідних розробок у 2018 році - це збільшення у порівнянні з 3,4%, що спостерігалися в 2017 році, внаслідок ще
більшої активності світової економіки, яка очікується в 2018 році [11].
Протягом більше 50 років США переважали щодо витрат на НДДКР, однак його частка у загальному
обсязі дослідницьких розробок зменшилась приблизно з третини всіх грошових коштів, витрачених на
дослідження і розробки десять років тому, на лише трохи більше чверті в 2018 році, і ще продовжує
скорочуватися. США все ще витрачають більше, ніж будь-яка інша окрема країна, але Китай продовжує
інвестувати більшу частку свого ВВП, ніж США. Цей розрив продовжує зменшуватися, і очікується, що Китай
перевищить США в абсолютних доларах на наукові розробки протягом десяти років [11], (див. табл. 1):
Таблиця 1
Динаміка глобальних витрат на НДДКР за регіонами та країнами
в 2016-2017рр. та прогноз на 2018 рік, %
Країна/регіон світу
Північна Америка (12 країн)
Сполучені Штати
Південна Америка (10 країн)
Європа (34 країни)
Німеччина
Азія (24 країни)
Японія
Китай
Південна Корея
Індія
Африка (18 країн)
Близький Схід (13 країн)
Росія / СНД (5 країн)
Всього (116 країн)

2016
27,52
25,36
2,44
21,16
5,6
42,72
9
20,7
4,
3,6
0,88
2,43
2,86
100%

2017 (оцінка)
27,6
25,6
2,4
21
5,5
42,67
8,8
21,2
4,1
3,7
0,9
2,5
2,9
100%

2018 (прогноз)
27,36
25,25
2,28
20,52
5,32
43,62
8,52
21,68
4,03
3,8
0,92
2,51
2,8
100%

Примітка. Складено автором за даними Global R&D funding forecast 2018.
Порівняльний аналіз динаміки показників інноваційного розвитку країн та регіонів висвітлює
співвідношення сил у світовому інноваційному просторі. За даними Інституту статистики ЮНЕСКО сукупні
світові витрати на НДДКР (Gross domestic expenditureon R&D, GERD), які включають витрати корпорацій, урядів,
дослідницьких організацій та університетів тощо, в 2017 році склали 2,102,53 трлн. дол. США (за ПКС),
порівняно з 2,057,28 млрд. дол. США у 2016 році [11].
Африка; 0,90%

Північна Америка;
27,60%

Азія; 42,70%
СНД; 2,90%
Південна
Америка; 2,40%
Близький Схід;
2,50%

Європа; 21,00%

Рис. 1. Регіональна структура глобальних витрат на НДДКР в 2017 році, (%).
Примітка. Складено автором за даними Global R&D funding forecast 2018.
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Частка країн Азії (Китай, Японія, Індія, Південна Корея) є найбільшою (43,7%) і продовжує зростати, у
т.ч. завдяки Китаю. В той час як частка Північної Америки (27,6%), в т.ч. США, та Європи (21%) у глобальних
витратах на НДДКР відчутно скорочується. За прогнозом R&D Funding Forecast, країни Азії, які швидко
розвиваються, відіграватимуть роль інноваційного двигуна протягом найближчих років. Низькою залишається
частка витрат на НДДКР у світовому обсязі країн СНД (2,9%), Південної Америки (2,4%), Середнього Сходу
(2,5%), Африки (0,9%), [11], (див. Рис. 1.).
Найбільші витрати ТНК на НДДКР за країнами світу в 2017 році у підприємств США (25,6%), Китаю
(21,2%) та Японії (8,8%), [11], (див. рис. 2.):
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Рис. 2. Витрати ТНК на НДДКР за країнами світу в 2017 році, (%).
Примітка. Складено автором за даними Global R&D funding forecast 2018.
Результати аналізу основних показників інноваційного розвитку в розрізі регіонів та країн світу
показали, що глобальний інноваційний розрив є динамічною категорією та проявляється, зокрема у відносному
скороченні диспропорцій між суб’єктами глобального інноваційного простору – розвиненими країнами та
обмеженою групою країн Азії, що розвиваються (Китай, Індія). З іншого боку, майже не зменшується
нерівномірність розвитку порівняно з рештою регіонів та країн-аутсайдерів. Малі регіони, включаючи Африку,
Близький Схід та Росію/СНД, не роблять значних обсягів вкладень в дослідження та розробки, і, збережуть
порівняно невеликі частки загальної глобальної науково-дослідної та дослідницької діяльності [11], (див.
табл. 2):.
Таблиця 2
Динаміка валових витрат на НДДКР Топ-10 країн світу
в 2016-2017рр. та прогноз на 2018 рік
Країна
ВВП,
млрд.
дол.
США

2,81
1,94
3,55
2,88
4,26

8,662.00
2 734,00
3 751,00
2 786,00

0,85
2,24
1,5
1,75

73,63
61,24
56,26
48,76

9155,70
2,761.30
3803,50
2,841.70

0,84
2,25
1,52
1,73

76,91
62,13
57,81
49,16

9,796.6
2805,50
3 856,70
2,884.30

0,85
2,25
1,52
1,72

83,27
63,12
58,62
49,61

3 141,00
40102,288
.00
16 588.00

1,2

37,69
1,988.85

3 147,30
105,788.
70
17070.6
0
122,859.
30

1,18

37,14
2,032.03

3,200.80
109,613.
40
17 715.70

1,17

37,45
2 116.55

Всього
країн

118,876.0
0

2,057.28

18,996.0
22,695.0
5,300.90
4,043.70
1,986.70

2,83
1,96
3,5
2,84
4,3

Витрати
на
НДДКР,
млрд.
дол.
США
537,59 19
444,82
185,53 5
114,84
85,43

471,00
24,102.
332,70
4 104,40
2,042.30

2,84
1,97
3,5
2,84
4,32

Витрати
на
НДДКР,
млрд.
дол.
США
552,98
474,81
186,64
116,56
88,23

71.50
2,103.53

Примітка. Складено автором за даними Global R&D funding forecast 2018.

ВВП,
млрд.
дол.
США

2018
НДДКР
у%
ВВП

18,569.1
21,290.00
5 238,00
3 980,00
1 934,00

68.43

ВВП,
млрд.
дол.
США

2017
НДДКР
у%
ВВП

Витрати
на
НДДКР,
млрд.
дол.
США
521,79
424,86
185,95
114,62
82,39

США
Китай
Японія
Німеччина
Південна
Корея
Індія
Франція
Росія
Сполучене
Королівство
Бразилія
Топ 40 країн
світу
Решта світу
всіх

2016
НДДКР
у%
ВВП

127,329.
10

73.08
2,189.63
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Згідно з прогнозом Світового економічного розвитку МВФ в 2017 році, глобальне економічне зростання,
за оцінками, зросте на 3,7% в 2017 році та на 3,8% в 2018 році. Результати зростання в першій половині 2017 року
були, як правило, сильнішими, ніж очікувалося, особливо для єврозони, Японії та Китаю. Це компенсується
скороченням США, Сполученого Королівства та Індії. І, з огляду на зростання прогнозу зростання ВВП,
збільшуються інвестиції в НДДКР [7].
Серед топ-10 країн-лідерів щодо частки витрат на НДДКР у ВВП країн світу в 2017 році найбіша в
Південній Кореї (4,3% від ВВП країни), Японія (3,5%), Німеччина (2,84%) та США (2,83%), [11], (див. рис. 3.):

США
Бразилія

2,83%
1,18%

Сполучене Королівство

1,73%

Росія

1,52%

Франція
Індія

2,25%
0,84%

Південна Корея

4,30%

Німеччина

2,84%

Японія

3,50%

Китай

1,96%

Рис. 3. Частка витрат на НДДКР у ВВП країн світу в 2017 році, (%).
Примітка. Складено автором за даними Global R&D funding forecast 2018.
Слід зазначити, що технологічні умови для досліджень та розробок швидко змінюються. Провідні галузі
промисловості та технології (S&T), ті, хто найбільше витрачають на НДДКР, змінилися протягом останніх десяти
років, і особливо протягом останніх п'яти років. Це не означає, що раніше провідні організації зменшили свої
інвестиції. Проте, інші організації збільшили та отримували доходи швидше.
За даними щорічного дослідження американської медіакомпанії Bloomberg, яка опублікувала результати
індексу інноваційності Bloomberg Innovation Index2018 топ-50 країн з максимальним значенням 100 балів.
Bloomberg використовує сім критеріїв інноваційності країн: частка витрат на науково-дослідницьку діяльність у
ВВП; ефективність промисловості; зростання ВВП на душу дорослого населення за три роки; частка місцевих
високотехнологічних компаній у бізнесі країни загалом; ефективність вищої освіти; концентрація вчених;
патентна активність.
П’ятий рік поспіль світовим лідером у сфері інновацій визнана Південна Корея з підсумковим
показником 89,28 бала. Як і у 2017 році, другу сходинку посіла Швеція (84,70 бала). У трійку найкращих увійшов
також Сінгапур (83,05), який за рік піднявся одразу на три позиції в рейтингу [14], (табл. 3):
Таблиця 3

ефективність
вищої освіти

концентрація вчених

патентна активність

1
1
Південна Корея
89,28
2
2
21
2
2
Швеція
84,70
4
11
5
3
6
Сінгапур
83,05
15
5
12
4
3
Німеччина
82,53
9
4
17
5
4
Швейцарія
82,34
7
7
8
……
46
42
Україна
47,28
47
48
50
Примітка. Складено автором за даними 2018 Bloomberg Innovation Index.

частка місцевих
високотехнологічних
компаній у бізнесі
країни загалом

зростання ВВП на
душу дорослого
населення
за три роки

Країна

ефективність
промисловості

2017

частка витрат на
НДДКР у ВВП

2018

Індекс інноваційності країн світу в 2017-2018рр.
Індекс

4
7
21
3
9

3
18
1
28
11

4
5
7
19
17

1
8
12
7
17

32

21

46

27

75
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Уперше за шість років досліджень з топ-10 найбільш інноваційних економік планети випали США (11-е
місце; 80,42 бала). Найбільшого прогресу за рік досягли Італія (20-те місце; 68,88 бала) і Туреччина (33-тє місце;
60,26 бала). Зате Нова Зеландія опустилася з 19-го на 23-тє місце списку, набравши 67,40 бала [14].
Чотири позиції за рік втратила і Україна: 46 місце в рейтингу; 47,28 бала. У топ-50 наша країна виявилася
найгіршою за економічною продуктивністю і потрапила до трійки аутсайдерів за прибутковістю промисловості.
Водночас Україна зберігає високу 21-шу позицію за ефективністю вищої освіти, яку розраховують за часткою
працівників з дипломами вишів і кількістю випускників з інженерною і технічною вищою освітою. За патентною
активністю Україна також почувається відносно впевнено – 27-ме місце з 50 [14].
ТНК є найважливішими суб’єктами НДДКР й істотно впливають на географію світового виробництва
інновацій. Витрати на науково-дослідні роботи у світі, що входять до 1000 найбільших компаній у світі за
витратами на НДДКР, зросли на 3,2% у 2017 році до 702 млрд. дол. США. Підприємства Global Innovation 1000
колективно складають 40 % світових витрат на НДДКР з усіх джерел, включаючи корпоративні та державні
джерела [8].
Дослідження Global Innovation 1000 аналізує витрати 1000 найбільших державних компаній, що беруть
участь у дослідженнях і розробках. Нижче наведено перелік 10 корпоративних дослідників, які витрачають
найбільше на дослідження та розробки в 2017 році в усьому світі [8], (див. табл. 4):
Таблиця 4
Топ–10 корпорацій-лідерів за витратами на НДДКР, доходами
та інтенсивністю досліджень та розробок в 2017 році
Місце
Назва компанії
Витрати на НДДКР,
Дохід, млрд. Інтенсивність досліджень та
млрд. дол. США
дол. США
розробок, % від доходу
1.
Amazon
16,1
136
11,8
2.
Alphabet
13,9
90,3
15,5
3.
Intel Co
12,7
59,4
21,5
4.
Samsung
12,7
167,7
7,6
5.
Volkswagen
12,1
229,4
5,3
6.
Microsoft
12
85,3
14,1
7.
Roche
11,4
51,8
21,9
8.
Merck
10,1
39,8
25,4
9.
Apple
10
215,6
4,7
10.
Novartis
9,6
49,4
19,4
Примітка. Складено автором за даними рейтингу Global Innovation 1000 - 2017.
В 2017 році лідером щодо витрат на НДДКР стала американська компанія Amazon, яка витратила 16,1
млрд. дол. США. Другу та третю сходинки посіли також компанії США – Alphabet та Intel Co, з витратами в 13,9
та 12,7 млрд. дол. США відповідно. Також, до пятірки лідерів ввійшли південно-корейський Samsung та
німецький Volkswagen, з витратами в 12,7 та 12,1 млрд. дол. США відповідно [8].
П’ять корпорацій – інноваційних лідерів зберігають свої місця у верхній частині рейтингу протягом
останніх років. Усі компанії зосереджені в чотирьох секторах економіки – автомобільна промисловість (5
компаній), комп’ютери та електроніка (4 компанії), програмне забезпечення та інтернет (3 компанії), охорона
здоров’я (8 компаній).
Щодо галузевого розподілу 20 найбільших ТНК в 2017 році за витратами на НДДКР, то найбільше
компаній займаються фармацевтикою (32%), програмним забезпеченням – та автомобілебудуванням про 24 %
відповідно, технологічним обладнанням 12% компаній та по 4% роздрібною торгівлею та капітальними товарами
[8], (див. рис. 4.):
роздрібна
торгівля; 4%

капітальні
товари; 4%
фармацевтика; 32%

технологічне
обладнання; 12%

автомобілебудуванн
я; 24%

програмне
забезпечення; 24%

Рис. 4. Галузевий розподіл ТНК з найбільшими витратами на НДДКР в 2017 році, (%).
Примітка. Побудовано автором за даними рейтингу Global Innovation 1000 - 2017.
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Щодо прогнозованої частки досліджень та розробок у 2018 році, то найбільше планується витрачати на
заробітну плату, матеріали та капітальні витрати [11], (див. рис. 5.):

Накладні витрати

14%

Аутсорсинг

14%
15%

Поставки / витратні матеріали

23%

Заробітна плата
Матеріали

17%

Капітальні витрати

17%

Рис. 5. Прогноз розподілу досліджень та розробок у 2018 році, (%).
Примітка. Складено автором за даними Global R&D funding forecast 2018.
Цікавими є дані щодо % частки витрат на НДДКР від доходу компанії. Цей показник є найнижчим у
Apple і становить 2,15% порівняно з середнім значенням 12,5% для інших компаній. Беручи до уваги те, що Apple
визнана найбільш інноваційною компанією в світі, експерти вважають її найбільш ефективним інноватором [8].
За даними консалтингової компанії The Boston Consulting Group (BCG) в щорічному рейтингу найбільш
інноваційних компаній (в опитуванні брали участь більше 1500 керівників компаній з усього світу) в 2017 році
перші чотири рядки посіли: Apple, Google, Tesla Motors і Microsoft. На п'яте місце піднявся Samsung, який в 2016
році посідав лише дев'яту сходинку. Разом з тим, вперше в десятці найкращих з’явилися німецькі
автомобілебудівні концерни BMW та Daimler AG та посіли сьому і десяту сходинку рейтингу BCG. Всього ж у
топ-50 увійшли 34 компанії з США, десять представників Європи і шість — з Азії [15], (див. табл. 5):
Таблиця 5
Найбільш інноваційні ТНК світу в 2017 році
Компанія

Країна

Галузь

Оборот,
млрд. дол.
США
110
78

Кількість працюючих,
тис. осіб

Apple
Google
Tesla Motors
Microsoft
Samsung
Toyota
BMW
Gilead
Sciences

США
США
США
США
Південна Корея
Японія
Німеччина
США

Цирові технології
Програмне забезпечення
Автомобілебудування
Програмне забезпечення
Електроніка
Автомобілебудування
Автомобілебудування
Біофармацевтика

114
400
244
85
35

150
600
340
120
89

Amazon

США

Інтернет-магазин

95

120

Daimler AG

Німеччина

Автомобілебудування

140

350

110
59

Примітка. Складено автором за даними рейтингу Boston Consulting Group (BCG) - 2017.
Конкурентний тиск на внутрішніх та зовнішніх ринках обумовлює прагнення ТНК до скорочення
операційних витрат та підвищення ефективності шляхом аутсорсингу бізнес-процесів, передавання НДДКР на
умовах контракту зарубіжним підрядникам, які можуть використати переваги спеціалізації або низьких витрат, а
також перенесення витратних стадій інноваційного процесу до країн з розвиненою інноваційною
інфраструктурою та/або висококваліфікованою дешевою робочою силою (т. зв. «офшорні НДДКР»), [15].
Транснаціональні компанії створюють науково-дослідницькі центри в країнах з економіками, що
динамічно розвиваються, і переносять туди все більше своїх інноваційних функцій. За результатами проведеного
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UNCTAD обстеження, транснаціональні компанії здійснюють у середньому 28% витрат на НДДКР за межами
своїх країн [9].
Європейські компанії витрачають близько 41%, американські – 24, японські – 15% своїх інноваційних
бюджетів за кордоном. Більше половини (57%) обстежених компаній мають науково-дослідні та конструкторські
підрозділи в Китаї, Індії або Сінгапурі. Країни Азії визнані керівниками найбільших ТНК країн «тріади» як
найпривабливіші для розміщення підрозділів НДДКР у таких галузях, як автомобільна, ІТ бладнання та
програмне забезпечення, фармацевтика, біотехнології, електроніка, хімія [5].
З числа розвинених країн найбільш привабливими для розгортання НДДКР визнані США,
Великобританія (фармацевтична галузь, електроніка); Франція, Японія (фармацевтична галузь), а також Канада,
Німеччина, Італія та інші країни з розвиненими ринками, якісним людським капіталом та високоефективними
НІС 3, с.125].
Інноваційна політика країн, які розвиваються, має ґрунтуватись на активізації власних НДДКР, розвитку
інфраструктури та інформаційно-комунікаційних технологій, зростанні людського капіталу, одночасно з
створенням умов для розміщення дослідницько-конструкторських центрів провідних ТНК, контрольованим
залученням іноземних корпоративних інвестицій у НДДКР, з метою ефективного включення до глобальної
інноваційної системи.
Висновки. Транснаціональні корпорації є головним суб’єктом глобального потоку інвестицій в
інновації, так як володіють потужною можливістю акумулювання фінансових ресурсів для впровадження
інновацій. Процеси фінансування інновацій відбуваються в провідних корпораціях Японії, США та країнах ЄС,
в яких зосереджені основні іноземні науково-дослідні підрозділи ТНК. Якщо тенденція створення нових
дослідницьких підрозділів ТНК в Китаї і Індії збережеться, то можливо, що ці дві країни в майбутньому увійдуть
до «інноваційного ядра» світової економіки.
Інновації для ТНК – це є реалізація новаторських ідей, які лежать в основі прогресу і спрямовані на на
отримання прибутку корпораціями. Активність ТНК відносно створення науково-дослідних підрозділів
стримується різними чинниками, основними з яких є: низький рівень захисту інтелектуальної власності,
недосконалість законодавства, яке регулює діяльність подібних підрозділів.
В сучасних умовах розвитку світової екноміки традиційні чинники економічного розвитку майже
вичерпали себе, та на їх місці сформувалися нові фактори економічного зростання, особливо - знання та інновації.
Саме інноваційний розвиток визначається сьогодні однією з безперечних умов міжнародної глобальної
конкурентоспроможності. Успішність інноваційного розвитку країни в сучасних умовах, визначається
економічним зростанням, досягненням конкурентоспроможної економіки і, відповідно, супроводжується
процесом інтелектуалізації економіки, що передбачає накопичення й застосування нових знань, створених у
результаті НДДКР і технологічного прогресу; збільшення інвестиції в освіту і асигнувань в науку, впровадження
передового досвіду у всіх сферах господарювання; збільшення відкритості й сприйнятливості інноваційних
процесів у соціально-економічній сфері.
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Анотація. Стаття присвячена висвітленню проблематики митного регулювання й митної системи
України, а саме теоретичних аспектів і механізмів їх вдосконалення за умов інтеграції національної економіки в
світовий економічний простір. У межах дослідження проаналізовано науково-практичні сторони процесів
трансформації крізь призму проблем фіскальної надмірності митної системи, впровадження нових
регулятивних інструментів, зокрема системи оцінки ризиків і постаудитного контролю. В статті також
розглянуто застосування особливих заходів захисту української економіки: антидемпінгових, спеціальних та
компенсаційних процедур.
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ТАМОЖЕННЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ИНТЕГРАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ УКРАИНЫ
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблематики таможенного регулирования и
таможенной системы Украины, а именно теоретических аспектов и механизмов их совершенствования в
условиях интеграции национальной экономики в мировое экономическое пространство. В рамках исследования
проанализированы научно-практические стороны процессов трансформации сквозь призму проблем фискальной
избыточности таможенной системы, внедрение новых регулятивных инструментов, в частности системы
оценки рисков и постаудитного контроля. В статье также рассмотрено применение особых мер защиты
украинской экономики: антидемпинговых, специальных и компенсационных процедур.
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CUSTOMS DETERMINANTS OF INTEGRATION STRATEGY OF UKRAINE
Abstract. This article examines a range of problems of customs regulations in Ukraine and Ukrainian customs
system, including theoretical issues and improvement mechanisms, in the framework of integrating of the national
economy into the global economy. The research analyzes the scientific and practical aspects of the transformation
processes through the prism of the problem of fiscal redundancy of the customs system, introduction of the new regulatory
instruments, in particular, the risk assessment system and the system of post clearance audit. The article also reviews the
application of special protection measures for the Ukrainian economy, such as anti-dumping, countervailing and
safeguards policies.
Key words: customs regulation, customs system, post clearance audit, reformation of the customs system.
Актуальність проблеми. Теорія формування та застосування регулятивного механізму міжнародної
торгівлі неодмінно стикається з таким інституційним утворенням як економічний кордон незалежної економіки.
Коли ж прояви регулювання міжнародної торгівлі спускаються від теоретичного рівня ключових
закономірностей та концепцій до рівня практики диригування міжнародних торговельних потоків, економічний
кордон перетворюється на митний кордон, з властивим йому інструментарієм митного регулювання. Здійснення
ж виваженої та ефективної митної політики через оптимізовані й осучаснені до вимог міжнародних економічних
відносин механізми митного регулювання сприяють ефективній зовнішньоекономічній діяльності країни й
позитивно позиціонують її по відношенню до світового економічного простору та сприяють її ефективній
інтеграції до спільноти розвинутих країн.
Аналіз досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні основи митної справи, митної політики та
митного регулювання ЗЕД, їх провадження, удосконалення та регулювання, через високу значимість для держави
охоплюють досить значне коло наукових робіт провідних фахівців-міжнародників та практиків митників, серед
них варто відзначити І. Бережнюка, В. Будкіна, О. Гребельника, І. Карамбовича, А. Макаренка, В. Новицького,
П. Пашка, В. Сіденка, А. Філіпенка, О. Шниркова та ін.
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Зважаючи на те, що митне регулювання є ключовим фактором впливу держави на процеси міжнародних
торговельних відносин, дослідження сучасного стану й визначення конкретних напрямів реформування процесу
є нині на часі, а отже визначається метою дослідження.
Виклад основного матеріалу. Діалектично роздвоюючись на митно-тарифне та нетарифне
регулювання [1, с.7] вплив митного регулювання здатен сприяти ефективній селекції експортно-імпортних
потоків, формувати визначену зовнішньоекономічну політику, оптимально захищати та позиціювати
національну економіку по відношенню до світового економічного простору. Податкові складові митного
регулювання (мито, ПДВ, акциз), окрім того, сприяють забезпеченню державної фіскальної політики через
наповнення Державного бюджету . Таким чином, безпосередній вплив та призначення митного регулювання
розкривається через його функції – регулюючу, захисну та фіскальну.
В результаті поступового включення національної економіки до системи світогосподарських відносин,
поглиблення міжнародних торговельних процесів, становлення на рейки ринкових механізмів функціонування
ЗЕД, відбувається докорінний перегляд та зміна пріоритетів митної діяльності. Вказані трансформації
національної митно-регулятивної системи пов’язані насамперед з:
- ефективізацією митно-тарифних та митно-податкових складових державної політики. Як доводить
досвід передових країн, наповнення фондів державного накопичення (Державного бюджету) непрямими
податками не є ефективним, оскільки оподатковує обіг а не результат, призводить до надлишкової інфляції та
гальмує швидкість економічного розвитку. Окрім того, оподаткування зовнішньоекономічних операцій з
фіскальною метою, зазвичай, заважає проведенню зваженої митно-тарифної політики та суттєво підриває
міжнародний авторитет держави;
- розширенням та вдосконаленням організаційної структури, функцій, нормативної бази та повноважень
митних органів. В даний час вже немає необхідності тотального митного контролю та контролю за сплатою
митних платежів на кордоні. Митні органи в будь-який момент після розмитнення можуть прийти з перевіркою
бухгалтерії підприємства-імпортера (експортера) чи його партнерів або контрагентів та виявити всі ті порушення,
які не вдалося помітити при безпосередньому перетині товаром митного кордону;
- інтеграцією економіки України та відкриттям національних ринків. За умов посилення вказаних
тенденцій значним чином втрачається середня величина тарифного захисту, а слабкі та незахищені галузі
національної промисловості стають беззахисними по відношенню до зрілого та конкурентного закордонного
виробника, що має подекуди столітню історію.
Розпочинаючи огляд із ефективізації митно-тарифних та митно-податкових складових та визначення
фіскальної достатності державної політики, зазначимо, що критерій фіскальної достатності зводиться до
забезпечення такого обсягу податкових надходжень, який є оптимально бажаним відповідно до вимог
проголошеної економічної доктрини [2, с. 33].
Згідно переліку функціональних пріоритетів, закладених зокрема в стратегічних нормативних
документах в галузі функціонування та реформування митної системи, основними завданням митниці є захист
митних інтересів та забезпечення митної безпеки України, регулювання зовнішньої торгівлі, захист внутрішнього
ринку, розвитку економіки України та її інтеграції до світової економіки [3]. Практика ж діяльності митної
системи вказує на тенденцію не адекватну поставленим вище завданням – фіскальна складова митної справи
займає лідируюче перше місце серед функцій митних органів, а щоденна гонитва за виконанням плану зводить
нанівець задекларовані пріоритетні завдання митниці: регулювання економіки, захист економічних інтересів та
забезпечення економічної безпеки держави. Митниця наперекір задекларованим Міністерством фінансів
постулатам про «створення якісної, модернізованої і прозорої сервісної служби для бізнесу і громадян» фактично
так і лишається лише «державним фіскальним органом» [4], який потрібно змінювати.
Аналіз практики діяльності митних органів зайвий раз доводить вказану тенденцію (див. табл. 1):
величина митних платежів, що спрямовуються митними органами до Державного бюджету є дуже великою, а за
результатами окремих років навіть перевищує величину внутрішньоподаткових надходжень.
Таблиця 1
Співвідношення рівнів податкових надходжень митних органів та органів стягненн в
нутрішьодержавних податків та зборів Державної фіскальної служби України
в Державному бюджеті України (2008-2017 рр.)
Рік
2008
2011
2014
2017
Показник
Державний бюджет України (ДБУ) (млрд. грн. )
231,7 314,6
357
793,4
Сума податкових надходжень до ДБУ забезпечених митними органами
96,4
115,9
137
317,6
(млрд. грн. )
Сума внутрішніх податкових надходжень до ДБУ забезпечених органами
72
146
143,4
310
стягнення внутрішьодержавних податків (млрд. грн.)
Частка податкових надходжень забезпечених митними органами у
загальному обсязі ДБУ (%)
41,6
36,8
38,4
40
Частка внутрішніх податкових надходжень забезпечених органами
стягнення внутрішьодержавних податків у загальному обсязі ДБУ (%)
31,1
46,4
40,2
39,1
Примітка: складено за даними Державної казначейської служби України [5]
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Керуючись практичним досвідом, емпіричними даними функціонування митних систем іноземних
держав (табл. 2), а також, враховуючи сучасний рівень технологічної оснащеності національної митниці,
зазначимо, що оптимальним рівнем митних надходжень на даному етапі розвитку є такий, що забезпечував би
близько 20 % загального обсягу податкових надходжень.
Таблиця 2
Митні надходження у структурі податкових надходжень окремих країн
Країна Німеччина США Японія Аргентина Панама Єгипет Індія Марокко Гамбія
%
38,4
2,5
1,5
8
Джерело: складено автором за даними [6]

20,2

20

24,1

20,1

44,5

В Україні показник рівня митних надходжень в структурі податкових надходжень становить близько
40 %, що за нинішніх умов провадження митної діяльності не є сприятливим в рамках забезпечення економічної
безпеки й провадження регулятивно-захисної функції, що властиві розвинутому стану митної економіки:
фіскальний пріоритет (а точніше, виконання плану надходжень будь-якою ціною) заважає розвитку пріоритетних
у рамках формування митно-тарифних відносин функцій – ефективного захисту національного ринку й
виробника та регулювання зовнішньої торгівлі. У даному випадку варто вказати на те, що негативна тенденція
«фіскального» оподаткування ЗЕД була зрозумілою ще науковцям ХІХ ст. (мова оригіналу): «финансовыя
пошлины служили только ко вреду, а охранительныя – во благо…[7, с. 43]», проте ніяк не може бути сприйнятою
нинішніми державотворцями.
Повертаючись до особливостей формування функціональної складової митної системи України,
погодимося, що одномоментна зміна функціональної спрямованості системи неможлива, більш того, згубна для
здеформованої й надміру залежної від державного бюджету національної економіки. Реформування потрібно
провадити поступово, проте рішуче, шляхом:
- перегляду та відходу від превалювання фіскального пріоритету як у митно-тарифному оподаткуванні,
так і у системі митних платежів;
- зменшення податкового тягаря непрямих податків (особливо що стосується ПДВ), їх перерозподіл до
стандарту ширшого застосування акцизів в середній і довгостроковій перспективі;
- перегляду і скасування неефективних пільг у митному оподаткуванні;
- ліквідації незначних у фіскальному відношенні митних зборів, що приносять більші ускладнення для
розвитку міжнародної торгівлі та інтернаціоналізації національної економіки, аніж надходжень до державного
бюджету України.
Вказані складові оптимізації митної системи в короткій перспективі повинні забезпечити в тому числі
достатні митні надходження, а в подальшому – становлення ефективного механізму захисту і регулювання
економіки та формування ефективної зовнішньоекономічної діяльності України.
Розглядаючи митні детермінанти інтеграційної стратегії України через призму найбільш актуальних
митних реформ окремо варто зупинитись на питанні розширенням та вдосконаленням організаційної структури,
функцій, нормативної бази та повноважень митних органів. В даному випадку особливої уваги заслуговують
питання формування розвиненої системи оцінки ризиків й налагодження сучасної системи постаудитного
контролю. Особлива актуальність указаного питання для національної економіки підкреслена ще й тим, що
формування розвиненої системи оцінки ризиків й налагодження сучасної системи постаудитного контролю є
однією з умов, що визначаються Угодою про асоціацію України та ЄС (ст.76, п.1 е) [8].
Формування системи оцінки ризиків є тим критерієм, який встановлює на скільки суб’єктивний фактор
включається в процеси митного очищення, чи так званого «розмитнення». Критерії оцінки ризиків в
автоматичному режимі визначають: який вантаж і якою мірою піддавати митним процедурам – догляду, аналізу
класифікації, митної вартості, лабораторному аналізу, тощо. Належним чином розроблена й налагоджена система
аналізу ризиків дозволяє уникнути суб’єктивних намагань митника затягнути процес розмитнення, запросивши
чи не запросивши виконання додаткової митної процедури. Тобто усуває саму бюрократичну корупційну
складову. Нерозривно формування системи оцінки ризиків пов’язане з процедурою постаудитного контролю. В
українській практиці цей процес в більшості випадків прийнято називати «митним постаудитом», у світі – «рost
clearance audit». Особливістю процедури виступає те, що при безпосередньому ввезенні (вивезенні) товару, дані
про його асортимент, кількість, суми сплачених платежів приймаються митницею з мінімальним рівнем митних
формальностей. Натомість протягом трьох років після розмитнення, знову ж таки, керуючись об’єктивними
критеріями ризику, підприємство можуть відвідати митники з перевіркою системи обліку й звітності. Таким
чином або ж зайвий раз підтвердивши законність зовнішньоекономічної діяльності підприємства, або ж
виявивши порушення й наклавши значні фінансові санкції.
В митній практиці впровадження постаудиту почалося ще до підписання Угоди про асоціацію. Були
створені департамент аналізу ризиків, відділи митного аудиту на митницях, сформований штат працівників й
нормативна база. Проте указаних ініціатив було недостатньо. Більш того, після злиття митної і податкової служб
воєдино (спочатку в Міністерство доходів, а зараз – у Державну фіскальну службу (ДФС)), пріоритетність
розвитку митного постаудиту, як механізму контролю зовнішньоекономічних операцій була втрачена, так як сам
процес був об’єднаний з внутрішнім податковим напрямом діяльності ДФС. Хоча митний постаудит має
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неоспориму відмінність від податкового, а тому повинен здійснюватися у межах та у взаємодії саме з
митними органами.
Зважаючи на необхідність переходу до європейських стандартів, першочерговими напрямами, які
потрібні для інтенсивного розвитку митного постаудиту повинні стати:
виділення митного аудиту в самостійну підсистему діяльності фіскальної системи держави з
нерозривним функціональним зв’язком та підпорядкуванням митному напрямку діяльності служби. Вказаний
процес повинен поступово, але неухильно змінювати існуючу корупційну систему митного оформлення;
удосконалення існуючої системи правового забезпечення митного постаудиту. Особливо, питань
розробки та деталізація методології митних перевірок окремих видів чи сторін діяльності суб’єктів ЗЕД
(наприклад, розробка питань включення роялті і ліцензійних платежів до митної вартості, трансфертного чи
офшорного ціноутворення, тощо). Це дозволить на мільярди поповнити державний бюджет й захистити
національного виробника від імпорту, який ввозиться із заниженим рівнем митних платежів;
підвищення кваліфікації працівників митних органів в питаннях обліку й аудиту
зовнішньоекономічної діяльності. Це можливо через залучення висококваліфікованих аудиторів провідних
національних та міжнародних аудиторських компаній, з одного боку, до робочих груп із штатними працівниками
підрозділів митного аудиту, з іншого – шляхом стажування митних аудиторів в провідних аудиторських
організаціях;
залучення фахівців провідних аудиторських компаній до проведення митного аудиту на умовах
підряду (аутсорсингу) за окремими тематиками чи перевірками. Підкреслимо, що законодавчої можливості
залучення зовнішніх експертів в процеси митної діяльності зараз не існує;
забезпечення належного рівня правового захисту митного аудитора. Необхідність указаного
випливає з того, що донарахування за результатами перевірочної діяльності сягають мільйони гривень,
призводять до відкриття кримінальних справ і притягнення до відповідальності окремих суб’єктів ЗЕД;
забезпечення належного рівня оплати праці митного аудитора. Робота митного аудитора подібна
діяльності висококваліфікованих бухгалтерів та аудиторів підприємств й міжнародних компаній. Проте заробітна
плата рядового митника, що в середньому становить 5-6 тис. грн., у десятки разів є меншою від відповідних
позицій приватного сектору. Це провокує корупцію і непрофесіоналізм, що дуже дорого коштує для держави [9].
Проблеми й напрями удосконалення можна шукати й розписувати ще досить довго. Головною причиною
затримки (а може й небажання) перебудувати українську митницю під формат митного постаудиту є насамперед
те, що ані у фіскальній системі, ані в «корупційній митній вертикалі» він нікому не вигідний. Корумпованому
чиновництву – тим, що відбере левову частку, лівого доходу. Державі – що не дасть настільки швидкого доходу
до бюджету, адже спущений зверху план митних надходжень потрібно виконувати уже сьогодні. При цьому,
головне що потрібно зрозуміти, що митний аудит – це не фіскальний, а швидше превентивний інструмент. Знання
того, що митні аудитори можуть перевірити підприємство у будь-який момент протягом трьох років після
оформлення, є стимулом того, щоб провадити бізнес згідно з законодавства. Більш того, за результатом митного
постаудиту, можуть бути накладені чималі штрафні санкції, а відомості про правопорушення ввійдуть до
«історії» підприємства. Останнє матиме значення при віднесенні його до «чорного» чи «білого» списків, наданні
статусу уповноваженого економічного оператора, тощо. Більш того, враховуючи, що митний постаудит
підприємства та стягнення платежів відбувається після того, як товари були продані, можливості закласти митні
платежі і штрафи у собівартість продукції, що вже була реалізована немає змоги. Як наслідок, кошти
підприємству доведеться платити за рахунок поточного прибутку, залишившись у результаті «митних махінацій»
ні з чим.
Включення економіки України в світовий економічний простір безпосередньо пов’язане з відкриттям
національних ринків і зменшенням величини тарифного захисту. Як наслідок, слабкі та незахищені галузі
національної промисловості стають беззахисними по відношенню до зрілого та конкурентного закордонного
виробника. Глобальні ж тенденції розвитку міжнародної торгівлі свідчать, що важливими засобами протидії
неправомірній конкуренції чи торговельним умовам, що несуть загрозу національному розвитку країни є
застосування особливих інструментів регулювання: антидемпінгових, спеціальних та компенсаційних заходів.
Практика окремих країн виділяє також інші інструменти, що не суперечать міжнародному законодавству,
зокрема СОТ.
Статистика застосування особливих заходів протекціонізму, у світових масштабах указує на широку
поширеність даного інструментарію регулювання зовнішньої торгівлі (див. табл. 3).
Таблиця 3
Статистика спеціальних, антидемпінгових і компенсаційних заходів у світі
Станом на кінець 2018 року
Вид ініційованого
захисного заходу, шт.
Ініційовано
Діють
35
34
Спеціальний
280
1827
Антидемпінговий
45
173
Компенсаційний
Джерело: СОТ [10]
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Разом з тим, практика застосування особливих заходів захисту національного товаровиробника не нова
й в Україні. В даному випадку є сформована законодавча база, а також напрацьована методика застосування
указаних заходів, що провадиться з боку Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі при Міністерстві
економічного розвитку і торгівлі України. Проте оцінюючи сучасні тенденції застосування особливих заходів
(див. табл. 4 ), варто вказати, що Україна провадить більш ліберальну торговельну політику в рамках захисту
національного ринку, аніж та, що провадиться відносно неї. Указане потребує з одного боку інтенсифікації
особливих заходів за окремими чутливими позиціями національного виробництва зважаючи на тиск з боку
товарного імпорту (особливо з боку зростаючих азійських економік), з іншого – посилення переговорного
процесу по скасуванню існуючих торговельних обмежень щодо українського експорту (особливо з боку
розвинених країн – США, ЄС та Канади).
Таблиця 4
Статистика спеціальних, антидемпінгових і компенсаційних заходів в Україні
Щодо імпорту
Щодо товарів, походження з
товарів в Україну (станом на кінець 2018 р.) України (станом на 04.2015)
Вид ініційованого
захисного заходу, шт.
Ініційовано
Діють
Ініційовано
Діють
Спеціальний
2
5
4
16
15
6
34
Антидемпінговий
Компенсаційний
1
1
Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [11]
Актуальним питанням в частині розвитку особливих заходів захисту для української економіки нині
постає також впровадження жорсткої та адекватної системи реагування на відверто дискримінаційні дії з боку
Росії та інших держав-членів СОТ в двосторонніх торговельних відносинах шляхом застосування зворотних
захисних заходів. Даний процес регламентовано зокрема нормами п.2 ст. ХХІІІ ГАТТ 1947 р., де указується, що
у випадку, якщо члени СОТ вважають, що обставини застосування протекціоністських заходів з боку однієї
держави до іншої є досить серйозними для того, щоб виправдати таку дію, країна, що постраждала може отримати
дозвіл на призупинення застосування окремих поступок чи інших зобов'язань до країни, що ввела
протекціоністські обмеження. Процедура встановлення зворотних захисних заходів не є довільною та потребує
чіткого додержання норм та етапів переговорного процесу, що регламентований Домовленістю про правила і
процедури врегулювання суперечок. Згідно п.2 ст. 22 останньої зокрема указується, що якщо член СОТ не
приведе протекціоністський захід, що суперечить прийнятим угодам, у відповідність з цими угодами або іншим
чином не втілить рекомендації та постанови СОТ, такий член повинен вступити в переговори зі стороною, що
постраждала від указаних дій з метою визначення взаємно прийнятної компенсації. Якщо домовленості про
задовільну компенсацію не буде досягнуто країна, що постраждала може звернутися до СОТ за дозволом на
припинення застосування щодо члена СОТ, що вжив протекціоністські заходи поступок або інших зобов'язань.
Проте основною, на нашу думку, проблемою формування ефективної системи особливих видів захисту
є та, що у механізмі здійснення оперативного державного регулювання та прийняття рішень про застосування
інструментів захисту національного ринку відсутній ключовий елемент структури – ефективна аналітична
інституційна складова або орган, що забезпечував би Міністерство економічного розвитку і торгівлі України й
інші органи влади максимально оперативною інформацією з приводу як зовнішньоторговельних, так і
внутрішніх цінових чинників та диспропорцій, що виникають і несуть потенційну загрозу для національної
економіки. Прототипом указаній вище перспективній аналітичній інституції могло б стати утворення
Міжвідомчого аналітичного центру дослідження ринкової кон’юнктури та цінової інформації на базі Державної
служби статистики України [12, c. 139].
Основна необхідність указаної інституції в структурі державного регулювання та управління
зовнішньою і внутрішньою торговельною політикою обумовлена рядом чинників. По-перше, посиленням
конкурентного тиску з боку міжнародного ринку у результаті лібералізації митно-тарифного регулювання,
торговельних війн проти України останніх років, а також існуванням високої імовірності зовнішньоторговельної
експансії з боку найбільш активних продуцентів світового товарного ринку – економік країн Азії.
По-друге, у зв’язку з необхідністю забезпечення ефективного виконання поставлених перед
Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі завдань. При цьому, створення указаного аналітичного інституту
сприяло б:
оперативному і своєчасному реагуванню на недобросовісні конкурентні дії чи негативні зрушення
у структурі зовнішньоторговельних відносин;
скороченню тривалості антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань і
об’єктивному визначенню рівнів додаткового митно-тарифного захисту;
повному інформаційному наповненню діяльності митних, податкових органів, а також Міжвідомчої
комісії з міжнародної торгівлі і Мінекономрозвитку України.
Висновки. Як бачимо митні складові інтеграційної стратегії національної економіки охоплюють досить
широке коло питань оптимізації й трансформації митної системи. Найбільш значущими з них на даний час є
окреслені проблеми фіскальної гіпертрофії митної системи, питання оптимізації організаційної структури,
функцій, нормативної бази та повноважень митних органів через упровадження нових регулятивних
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інструментів, зокрема формування розвиненої системи оцінки ризиків й налагодження сучасної системи
постаудитного контролю, а також застосування особливих заходів захисту для української економіки.
Максимально повне зосередження державного апарату загалом й митної системи зокрема на вирішенні указаних
першочергових завдань здатне принести досить значущий ефект в економічному розвитку країни, гарантуючи її
ефективну й безпечну інтеграцію в міжнародну торговельну систему.
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Актуальність проблеми. Сьогодні у багатьох наукових дослідженнях надзвичайно важливе значення
приділяється використанню математико-статистичних методів аналізу даних. Як зазначає О.Г. Янковий [14],
особливість сучасного світу в інформаційному полі полягає в його складності та багатовимірності. Для певної
групи людей, товарів, готельних господарств, фірм тощо, які нас оточують, характерний цілий набір якісних
та кількісних ознак, тобто вони відрізняються багатогранністю та багатовимірністю, що дозволяє описувати
їх з різних сторін. Саме тому для роботи з великими обсягами інформації прийнято використовувати алгоритми
та оптимальні математичні моделі в області оцінювання рівня інноваційного потенціалу готельних господарств.
Аналіз основних досліджень. Дослідженню наукових методів аналізу рівня інноваційного
потенціалу готельних господарств та оцінці ефективності їх інноваційної діяльності присвячені праці таких
вчених, як: М. Вудроу, Г. Клікет, А. Майлер, Р. Мартін, Я. Мюррей, Б. Сміт, Р. Розенберг, О.О. Балашова,
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М.І. Кабушкін, В.С. Новіков, та І.М. Рикова. Також різні аспекти розвитку ринку готельних послуг вивчали
вітчизняні вчені: О.Г. Янковий, М.М. Поплавський, Г.А. Андрощук, Л.О. Іванова, Т.В. Буряк, Г.Я. Круль, М.П.
Мальська, О.Ф. Моргун, І.Г. Пандяк, П.Р. Пуцентейло, С.В. Скибинський, В.А. Русавська, О.Ю. Завадинська,
Р.В. Дьяченко та інші.
Однак наукові методи та методики постійно удосконалюються. Для більш точного визначення рівня
розвитку готельних господарств все більше використовуються сучасні математичні методи, які дають змогу
виключити великі ризики вкладення капіталу та підвищити ефективну діяльність готельних господарств.
Отже, метою даної статті є аналіз відомих математико-статистичних методів та визначенню чинників,
які впливають на проведення якісного оцінювання рівня інноваційного потенціалу готельних господарств.
Виклад основного матеріалу. Рівень інноваційного потенціалу готельного господарства не можна
виміряти за допомогою будь-якого єдиного показника, який би з певною мірою достовірності дозволив би
розкрити його властивості.
У свій час О.Г. Янковий запропонував класифікацію методів оцінки за певними критеріями
економічних об’єктів, яка має логічний та структурований характер [15].
Згідно з зазначеною класифікацією, за ступенем формалізації вихідної інформації всі методи
поділяються на експертні, змішані й математико-статистичні [12].
До експертних методів (як індивідуальних, так і колективних) належать:
- метод сум (простих чи зважених);
- метод добутку (простого чи зваженого);
- метод середньо-арифметичних або геометричних, побудований на базі методів сум або добутку.
Для застосування методу експертних оцінок у процесі прийняття рішень необхідно дотримуватись
чотирьох стадій: формування мети експертизи, підбір експертів, вибір методики проведення опитування,
оброблення отриманої інформації [2].
Математико-статистичні напрями дослідження інноваційного потенціалу готельних господарств можна
представити такими методами, як:
- виділення репрезентативного чинника-симптому;
- таксономії,
який
застосовується за допомогою класичного, модифікованого та
об’єднаного алгоритмів;
- факторного аналізу, який представлений методом головних компонент, головних осей, максимальної
правдоподібності, наближених загальностей тощо;
- сполучення кластерного і дискримінантного аналізу тощо [5].
Серед зазначених методів у контексті вирішення проблем щодо оцінки інноваційного потенціалу
готельного підприємства, на нашу думку, необхідно виділити метод таксономічного аналізу, який відрізняється
простотою математичного апарату, відсутністю будь-яких вимог до сукупності досліджуваних об'єктів, зручним
масштабом отриманих оцінок, що полегшують аналіз і ранжування об'єктів, а також кластерний аналіз, який
найбільш яскраво відбиває риси багатовимірного аналізу в класифікації об'єктів.
Метод таксономічного аналізу використовується у випадку, коли необхідно кількісно оцінити несумірні
внутрішні властивості об’єктів, що проявляються на поверхні у вигляді зовнішні факторів-симптомів. Це так
звані приховані (латентні) ознаки [5].
Основою методу є визначення так званої таксономічної відстані, тобто відстані між точками
багатовимірного простору, розмірність якої визначається кількістю ознак, властивих досліджуваному об'єкту.
Визначення цих відстаней дає можливість з’ясувати місце розташування кожної конкретної точки відносно
інших і структурувати всю сукупність точок. Беззаперечною перевагою таксономічного методу є процес так
званої стандартизації показників, у результаті якого властивості об'єкта, що описані різними якісними і
кількісними показниками, перетворюються в єдину стандартизовану систему вимірювання.
В працях вітчизняних науковців [1, 3, 4] за напрямом нашого дослідження розглядаються два головні
підходи до проведення ранжирування об'єктів за допомогою таксономічного аналізу: класичний, що ґрунтується
на подібності об'єктів з еталоном, і модифікований, який базується на відстані до анти еталона – точки нижнього
полюса. Доведено, що чим менша подібність досліджуваного об'єкта з еталоном, тим більша імовірність
помилкового ранжирування і навпаки. Сутність класичного та модифікованого варіантів таксономії полягає у
виконанні основних етапів, наведених на рисунку 1 [14].
Порівняння даних двох гілок блок-схеми свідчить, що перші два етапи подібні, а починаючи з третього
відзначається здійснення процедури двома шляхами: 1) відбувається стандартизація та зважування даних,
після чого – знаходження точки координат еталона та після завершення – розрахунок метрик відстаней та
подібностей; 2) одразу після визначення стимуляторів та дестимуляторів відбувається їх перетворення, потім
відбувається стандартизація та зважування, обирається антиеталон і знаходяться метрики відстаней та нормовані
значення відстаней. Зазначені відмінності можуть привести до різних значень рангів об'єктів за величиною
досліджуваної прихованої ознаки. Розглянемо основні етапи класичного алгоритму.
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Стратегія розвитку України
Класичний алгоритм

Модифікований алгоритм

1. Відбір ознак-симптомів латентного показника та формування матриці Х.

2. Розподіл ознак-симптомів на стимулятори та дестимулятори

3. Стандартизація ознак-симптомів
та перехід до матриці Z

3. Перетворення ознак-симптомів
дестимуляторів в стимулятори

4. Виявлення та облік статистичних
ваг f k відібраних ознак-симптомів

4. Стандартизація ознак-симптомів та
перехід до матриці Z

5. Завдання еталона

5. Виявлення та облік
статистичних ваг f k відібраних
ознак-симптомів

6. Вибір метрики відстані
6. Завдання антіеталона
7. Розрахунок відстаней d i між
усіма точками (об’єктами) та
еталоном

8. Розрахунок мір подібності
кожного об’єкта з еталоном

7. Вибір метрики відстані
8. Розрахунок відстаней d i від усіх
точок (об’єктів) до антіеталона
9. Розрахунок нормованих
відстаней d i* від усіх точок
(об’єктів) до антиеталона

Рис. 1. Блок-схема класичного та модифікованого алгоритмів оцінки латентного показника
Методи розрахунку параметрів класичного та модифікованого алгоритмів детально описані в [13-15],
прикладами результатів, отриманих методами таксономії є такі [14]:
- вони можуть бути використані з метою кількісного оцінювання досліджуваної прихованої
властивості економічних об’єктів, тобто переводу її з класу якісних латентних ознак до класу кількісних
масштабованих ознак;
- отримані величини дозволяють скласти рейтинг досліджуваних об’єктів на основі ранжирування
(впорядкування) точок багатовимірного означеного простору за величиною оціненої латентної ознаки шляхом
присвоєння кожній із них відповідного рангу (1, 2, ... n);
- на основі
отриманих
результатів
стає можливою багатовимірна класифікація об’єктів із
виділенням, наприклад, груп лідерів, середняків і аутсайдерів [15].
Інформація щодо конкуруючих готельних господарств у сучасних умовах набуває особливої
актуальності у зв’язку з постійною необхідністю вибору найбільш перспективних партнерів в економічній
діяльності. Це особливо актуально у зв’язку з постійною необхідністю розширення кола ділових партнерів
шляхом визначення перспективніших партнерів у господарській діяльності, що дозволяє виявити становище
конкурентів, намітити стратегію і тактику розвитку певного готельного господарства в мінливому зовнішньому
середовищі. В однорідних групах стає можливим проведення поглиблених досліджень взаємозв’язків між
змінними із застосуванням апарату статистичного моделювання та прогнозування. Як зазначає Ю.А. Єгупов [4],
класичний алгоритм таксономічного аналізу точніше визначає провідні місця (об'єкти-лідери) і дає достатньо
приблизне ранжирування останніх місць об'єктів-аутсайдерів. Модифікований алгоритм навпаки забезпечує
більш точні результати при ідентифікації об'єктів-аутсайдерів і часто неправильно визначає об'єкти-лідери [14].
Тому в сучасній статистичній літературі при визначенні рангів об'єктів за величиною досліджуваної латентної
ознаки рекомендується використовувати змішаний підхід, що ґрунтується на одночасному застосуванні
результатів обох алгоритмів таксономічного аналізу [13, 14]. Так, для визначення об'єднаної оцінки рангів
об'єктів можна використовувати так звану методику “подвійного рейтингового ранжування”, яка ґрунтується на
застосуванні результатів як класичного, так і модифікованого алгоритмів.
Отже, об'єднання результатів використання класичного і модифікованого алгоритмів таксономічного
аналізу істотно підвищить точність і обґрунтованість багатовимірних оцінок, здійснюваних у процесі
визначення рівня інноваційного потенціалу підприємства готельного господарства.
Поряд із проблемою багатовимірного групування в дослідженнях об’єктів будь-якого роду досить часто
постає завдання класифікації чи розпізнавання нових об’єктів, тобто віднесення їх до заздалегідь відомих
кластерів [9]. Наприклад, для інвестора важливо знати, до групи яких готельних господарств – прибуткових чи
збиткових, належить підприємство, в акції якого планується здійснити великі капіталовкладення. Таке завдання
також вирішується у рамках багатовимірних методів.
Термін “кластерний аналіз” запропонував К. Тріон ще у 1939 р. Головна мета кластерного аналізу –
виділення у вихідній сукупності об’єктів таких однорідних за множиною ознак груп, щоб об’єкти всередині них
були дещо подібні один до одного, а об’єкти з різних груп – не подібні. “Подібність” у цьому випадку розуміється
як близькість об’єктів у просторі ознак (економічних, політичних, технічних, соціальних тощо). Тоді завдання
полягає у пошуку в цьому просторі природних скупчень об’єктів – кластерів, згущень, які вважаються кількісно
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однорідними групами [9]. Цей метод дослідження активно розвивається в останні роки у зв'язку з можливістю
комп’ютерного оброблення великих баз даних.
Кластерний аналіз припускає виділення компактних, віддалених один від одного груп об'єктів, відшукує
“природне” розбиття сукупності на області скупчення об'єктів. Він використовується, коли вихідні дані
представлені у вигляді матриць близькості або відстаней між об'єктами, або у вигляді точок у багатовимірному
просторі [9]. Завдання кластерного аналізу полягає у пошуку й виділенні у вихідній сукупності об’єктів
максимальної кількості кластерів, які розглядаються як кількісно однорідні групи одночасно за всіма чинникамисимптомами. Іншими словами, у процесі кластеризації треба прагнути одержати таку розбивку сукупності, щоб
кожний об’єкт належав тільки до однієї групи, та відстані між об’єктами однієї групи були істотно меншими
порівняно з відстанями між об’єктами різних груп.
Етапи послідовного виконання ієрархічного агломеративного алгоритму, тобто алгоритму, за яким
проводиться кластерний аналіз, представлено у вигляді блок-схеми алгоритму, наведеному на рисунку 2.
Останнім часом для завдань кластеризації з великою кількістю вхідної інформації широко застосовується
метод k-середніх [7]. Назву методу та його основоположні ідеї запропонував Дж.В. Мак-Куін ще у 1967 році.
Метод k-середніх належить до групи ітеративних методів еталонного типу. За допомогою цього методу можна
утворити необхідну для дослідження кількість різних кластерів. Тобто метод k-середніх є методом кластерного
аналізу, мета якого полягає у розподілі m-спостережень на k-кластери, при цьому кожне спостереження ставиться
до того кластера, до центра (центроїда) якого воно найближче. Блок-схема алгоритму наведена на рисунку 3.
1. Розрахунок відстаней між усіма об’єктами та
формування матриці D

1. Завдання k еталонних точок (центрів важкості
майбутніх кластерів

2. Обрання критерію об’єднання кластерів

2. Розрахунок відстаней d i між (n – k) об’єктами, що
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відстані між кластерами
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5. Об’єднання найближчих кластерів
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6. Розрахунок відстаней від нового кластера до усіх
інших та перетворення матриці D

6. Перевірка наявності
неприєднанних кластерів
ні

7. Кінець

Рис. 2. Блок-схема ієрархічного агломеративного
алгоритму

7. Кінець

Рис. 3. Блок-схема методу k-середніх

На відміну від ієрархічних процедур, метод k-середніх не потребує обчислення та збереження матриці
відстаней чи подібності між об’єктами. Алгоритм цього методу побудований на роботі не з матрицями відстаней
чи подібності, а з самими об’єктами та припускає використання тільки певних початкових умов [7]. Треба
зазначити, що процедура кластеризації об’єктів за допомогою методу k-середніх, зазвичай, застосовується для
того, щоб переконатися у правильності результатів багатовимірного угрупування об’єктів, отриманого за
допомогою ієрархічної агломеративної процедури.
Іншим важливим напрямом багатовимірних математико-статистичних методів, які орієнтуються на
вирішення завдання оцінювання латентних ознак, є алгоритми факторного аналізу [11]. Головними цілями
факторного аналізу є скорочення кількості змінних (редукція даних) і визначення структури взаємозв'язків між
змінними, тобто класифікація змінних. Тому факторний аналіз використовується або як метод скорочення даних,
або як метод класифікації.
Якщо методи таксономії працюють з об’єктами (готельними господарствами), то методи факторного
аналізу спрямовані на чинники-симптоми. Їх суть полягає у знаходженні нових штучних змінних (загальних
факторів), які слугують оцінками досліджуваної латентної ознаки, наприклад, конкурентоспроможності,
фінансового стану, інвестиційної привабливості підприємства. Загальні фактори, названі в рамках цього методу
головними компонентами, – це лінійні комбінації спостережуваних чинників-симптомів і використовуються у
подальшому аналізі для пояснення кореляційних зв’язків між ними [14]. Для виявлення найбільш значущих
чинників і, як наслідок, структури чинника, найбільш виправдано застосовувати метод головних
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компонентів [14]. Суть методу полягає в заміні корельованих компонентів некорельованими факторами. Іншою
важливою характеристикою методу є можливість в обмеженні найбільш інформативними головними
компонентами і виключенні з аналізу зайвих ознак, що спрощує інтерпретацію результатів. Головні компоненти
відповідають таким основним вимогам методу: – лінійно незалежні (ортогональні); – стандартизовані; – перша
головна компонента повинна пояснювати максимальну частку варіації чинників-симптомів, друга головна
компонента – максимальну частку варіації чинників-симптомів, що залишилася після першої компоненти тощо.
Головна ідея методу полягає у виділенні таких штучних змінних, які можуть описувати максимальну
частку варіації вихідних ознак-симптомів або кореляційні зв’язки між ними. При цьому кількість головних
компонент може бути істотно менша від кількості спостережуваних чинників-симптомів. Найскладнішим і
найвідповідальнішим моментом методу є змістовна інтерпретація виділених і виміряних головних компонент і,
зокрема, першої головної компоненти, яка, зазвичай, розглядається як оцінка шуканої латентної ознаки [15].
Отримана стандартизована змінна утворює базу для ранжирування та угрупування об’єктів за величиною
прихованої властивості, що визначає кореляційні зв’язки спостережуваних чинників-симптомів. За допомогою
значень виміряної першої головної компоненти для кожного об’єкта можна виділити групи, знову таки – лідерів,
середняків та аутсайдерів. Змішані (комбіновані) методи оцінки прихованої властивості об’єктів засновані на
сполученні як експертних, так і математико-статистичних процедур і алгоритмів. До них належать методи теорії
нечіткої логіки, метричного та неметричного шкалювання тощо. Комбіновані методи, зазвичай, мають ті ж
переваги й недоліки, що й експертні та математико-статистичні до оцінювання латентних ознак економічних
об’єктів [15].
Останнім часом популярними стали методи нечіткої логіки, які поєднують експертні прийоми і
математико-статистичний апарат при здійсненні оцінки латентних ознак економічних об’єктів. Із використанням
теорії нечітких множин вирішуються питання узгодження суперечливих критеріїв прийняття рішень, створення
логічних регуляторів систем. Нечіткі множини дають змогу застосовувати лінгвістичний опис складних процесів,
встановлювати нечіткі відношення між поняттями, прогнозувати поведінку системи, формувати множину
альтернативних дій, виконувати формальний опис нечітких правил прийняття рішень [15]. Недоліком, який
кожного разу проявляється при застосуванні елементів теорії нечіткої логіки, є те, що під час проведення
обчислень із використанням нечітко множинного підходу результати розрахунків значною мірою залежать від
правильного поділу нечіткої множини на рівні, що часом досить важко зробити через обмежену і досить
неоднорідну статистику.
Таким чином, розглянуті методи математико-статистичного аналізу можуть бути використані при оцінці
інноваційного потенціалу готельного господарства. Застосування таких методів дає змогу максимально точно
виявити реальний стан інноваційної діяльності готельних господарств, відобразити сильні та слабкі сторони, а
також розподілити досліджувані об’єкти на групи залежно від рівня розвиненості інноваційного потенціалу.
Галасюк К.А. [3] пропонує узагальнену схему класифікації методів оцінки інноваційного потенціалу готельних
господарств, яка наведена на рисунку 4.
Методики оцінки інноваційного потенціалу готельного господарства (ІПГГ)

Оцінка ІПГГ за допомогою детального
та діагностичного методів

Математико-статистичні методи

Визначення інтегрального показника
ІПГГ на основі аналізу окремих
складових за допомогою методу
відстаней
Знаходження інноваційного індексу,
який об'єднує п'ять груп показників
Визначення експертним методом як
суму зважених оцінок складових ІПГГ
Метод дослідження джерел покриття
витрат (облік фінансово-економічних
ресурсів)
Аналіз показників трудового та
науково-технологічного ІПГГ

Дослідження людських ресурсів,
взаємозв’язків; інформаційних та
комунікаційних технологій

Метод таксономії

Класична
таксономія

Об’єднана
таксономія

Модифікована
таксономія

Методи факторногого аналізу

Метод
головних
компонент

Інші метоли
факторного
аналізу

Сполучення кластерного і
дискримінантного аналізу
Змішані (комбіновані) методи

Методи теорії
нечіткої
логіки

Багатовимірне
шкалювання

Рис. 4. Класифікація методів оцінки інноваційного потенціалу готельного господарства
Аналіз представлених у статті методів свідчить, що між ними існують певні суперечності та недоліки,
які, заважають їх практичному використанню. Наявність таких недоліків призводить до отримання грубих
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значень результатів, які заважають проведенню якісного наукового дослідження. В той же час більшість
готельних господарств направляють основні інвестиції на вдосконалення механізмів прийняття управлінських
рішень: інформатизацію, постійне прогнозування споживчого ринку, маркетингові й логістичні розробки по
просуванню продукції й схеми керування, спрямовані на зниження витрат, пов'язаних з діяльністю
підприємства [8].
Так, аналіз інноваційної діяльності готельного господарства Park Inn by Radisson вказує, що
спонукальним мотивом для розроблення інноваційних заходів є бажання і прагнення керівництва вести
стратегічну діяльність в цілому і зокрема інноваційну. Готельне господарство Park inn by Radisson має свій
стратегічний план розвитку з конкретними діями, відповідальністю та термінами, табл. 1 [16].
Представлений план розроблений за допомогою методів, що описані в нашій статті. Він дає змогу
розробити чітку стратегію розвитку готельного господарства. Отримані показники дають впевненість у реалізації
стратегічного плану на найближчу перспективу: розширенні сучасних інноваційних послуг; поступовому
підвищенні попиту на них; спрямованості до світового лідерства; отриманні стабільного доходу і підвищенню
інноваційного потенціалу [10].
Таблиця 1
Стратегічний план розвитку готельного господарства Park inn by Radisson
Критерії, за якими
необхідно
Рік виконання
покращити
Заходи, що заплановані
заходів
діяльність готельних
господарств
Реанімування відомих брендів компанії Radisson, щоб
2018
підвищити ефективність маркетингу
Визначення архітектури бренда, яка дає чітку пропозицією
вартості, що дозволить використати повний потенціал
2018
(Average Daily Rate - ADR) у кожному готелі
Оновлення продукту, що дасть змогу розробити нові
стандарти в кожному готелі відповідно до нового бренду
2018-2020
Нове
щодо визначення CAPEX (CAPital EXpenditure) (від 10 до 12
мільйонів євро)
значення
пропозиції Підвищення маркетингових інвестицій в діяльність клієнтів,
покращення якості дії та розширення сфери зв'язку, що
2018-2019
дозволить підвищувати ціни на відповідні послуги
Дохід
(отримувати доходи)
Визначення стратегії збільшення прямих онлайн-продажів
2018
(внесок +5 p.p. contribution)
Повторне визначення стратегії ціноутворення (ціна2018
вартість) та управління доходами
Реалізація плану репозиціонування та ребрендингу
(repositioning and rebranding plan) (інвестиції у розмірі 150250 мільйонів євро з 15-20% річним котируванням), що
2018-2020
дозволить підвищувати ціни (отримувати доходи) у
порівнянні з ринком та конкурентами
Оптимізація
Розширення рамок Плану орендної плати
2018-2020
прибутків
Впровадження структури операцій та програм оптимізації
для кращого забезпечення
2017-2018
відвідувачів (GOP and fees -збори)
Вихід на 40-45 заходів, що завдають шкоди для готелів,
2017-2018
одночасне зменшення щорічних витрат
Операц
Визначення чіткої стратегії продажу (chan. mix) та
ійна
2018
виконання плану скорочення вартості бронювання
маржа
Оптимізація Визначення ролі, функції та вартості кожного
2017-2018
організаційного заходу (CSO, ASO, hotel)
витрат
Перетворення організаційної моделі зниження витрат
2017-2018
(методологія, що основана на нульових витратах)
Найкраща на ІТ-платформі провідна галузь (інвестиції у
2018-2020
розмірі 40-45 млн. євро)
Сприятливі умови
Впровадження змін в бізнес-культурні заходи, щоб стати
2018-2019
справжнім світовим лідером
Перевизначення пропозицій вартості, за критерієм
найкращої послуги / вартості та послуги / співвідношення
2018
витрат
Обсяги задач
Визначення цілеспрямованого та реалістичного плану
2020-2022
розширення послуг на основі нових архітектурних брендів
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Висновки. Отже, чинниками, які впливають на проведення якісного оцінювання інноваційного
потенціалу готельного господарства та запропонувати такі:
- поняття “інноваційний потенціал” дуже часто ототожнюється з іншими видами потенціалів
(економічним, виробничим, інтелектуальним, трудовим, науково-технічним, фінансовим тощо);
- у разі існування різних підходів до визначення складових інноваційного потенціалу застосовуються
різні методики та методи;
- досліджуваний об’єкт може бути перевантаженим великою кількістю показників, наслідком чого стає
неможливим отримати дані для розрахунку необхідних показників;
- використання найпростішого методу експертних оцінок призводить до високого ступеня
суб’єктивності результатів оцінювання;
- застосування тільки фінансових показників при оцінці інноваційного потенціалу не створює повної
картини інноваційного стану обраного готельного господарства.
Отже, аналіз вище викладених методів вказує про необхідність формування такого механізму
комплексного оцінювання інноваційного потенціалу, який буде враховувати всі рівні діяльності готельного
господарства та специфічні особливості його функціонування. Таким чином, для оцінювання інноваційного
потенціалу повинна бути обрані такі методи, які забезпечать можливість використання результатів при виборі і
реалізації стратегії ефективної діяльності готельного господарства.
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню екологічної складової конкурентоспроможності світового
господарства. Обгрунтовано вплив екологізації на конкурентні позиції країни на світовому ринку. Доведено
важливість і необхідність врахування екологічної складової у формуванні конкурентних переваг країн
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация. Статья посвящена исследованию экологической составляющей конкурентоспособности
мирового хозяйства. Обосновано влияние экологизации на конкурентные позиции страны на мировом рынке.
Доказана важность и необходимость учета экологической составляющей в формировании конкурентных
преимуществ стран мирового сообщества.
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ECOLOGY COMPONENT OF THE WORLD ECONOMY COMPETITIVENESS
Abstract. The article is devoted to the study of the ecological component of the world economy competitiveness.
The influence of ecologization on the competitive position of the country on the world market is substantiated. The
importance and necessity of taking into account the ecological component in the formation of competitive advantages of
the world countries community is proved.
Key words: competitiveness, ecologization, ecological component, ecological competitiveness of the world
economy, ecological efficiency.
Актуальність проблеми. Глобальний економічний простір характеризується системними
трансформаціями, що здійснюють суттєвий вплив на функціонування його учасників. Йдеться, передусім, про
зростання рівня конкуренції, зміни у динаміці зовнішньоекономічних операцій, зміщення пріоритетів розвитку
геополітичної взаємодії. Не зважаючи на це, для країн світової спільноти важливою метою залишається
забезпечення належного рівня конкурентоспроможності, що визначає їх місце на світовій арені.
Разом з тим, перехід світової спільноти до функціонування на засадах сталого розвитку, безперечно,
передбачає врахування екологічної складової в реалізації конкурентних переваг суб’єктів світогосподарських
відносин. Це актуалізує дослідження екологічної складової конкурентоспроможності країн світу та пріоритетів
реалізації економічних переваг екологічно безпечного господарювання.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання конкурентних переваг та конкурентоспроможності
світового господарства є предметом досліджень зарубіжних та вітчизняних наукових представників. З точки зору
аналізу екологічних аспектів цих категорій особливої уваги заслуговують праці таких науковців як Балацький О.,
Бегін Дж., Буркинський Б., Веклич О., Грищенко В., Дейлі Г., Ерліх П., Корнійчук Н., Мельник Л., Панайоту Т.,
Портер М., Рікардо Д., Сміт А. та ін. Проте численні аспекти даної проблеми потребують подальшої розробки.
Мета статті – дослідження екологічної складової конкурентоспроможності світового господарства та
обгрунтування пріоритетів екологічного розвитку міжнародної економічної діяльності.
Виклад основного матеріалу. Економічний зміст конкурентоспроможності пов’язаний з категорією
конкуренції. Основою для формування конкурентних пріоритетів, ще на думку А. Сміта, виступала
забезпеченість країни абсолютною складовою, тобто природними перевагами. Отже, йдеться про екологічну
складову конкуренції. Він також наголошував на тому, що конкуренція є свого роду механізмом, який
перетворює власний інтерес підприємців на досягнення задоволення інтересів суспільства, що проявляється у
скороченні виробництва неякісної, непотрібної ринкової продукції та витісненні з ринку підприємств, які
пропонують товари, на які немає попиту. Екстраполюючи цю думку на сучасне розуміння категорії конкуренції,
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варто відзначити, що досягнення інтересів суспільства передбачає врахування впливу продукції та умов її
виробництва на навколишнє середовище, життя та здоров’я населення. Натомість, Й. Шумпетер важливою
складовою конкуренції вбачав застосування сучасних модернізованих технологій, які зазвичай є
екологічнозбережними [1]. Л. Вальрас у своїй теорії ринкової рівноваги називав конкуренцію саморегулятором
економіки, оскільки вона є одним із чинників встановлення ринкової ціни, при якій немає ні дефіциту, ні надлишкової
пропозиції [2]. Зважаючи на екологічні характеристики виробництва товарів та послуг, перенесення шкідливих
виробництв за межі країн їхнього продукування, така рівновага вбачається ідеальною перспективою розвитку
співпраці країн світової спільноти у напрямі забезпечення еколого-економічної рівноваги. Запропоновані
М. Портером п’ять чинників конкуренції в галузі також мають екологічне спрямування, оскільки саме завдяки
екологічності може бути забезпечений високий ступінь впливу на споживача [3].
Зазначене вище дозволяє пов’язати конкуренцію та екологічність її проявів у двох напрямах. З одного
боку, конкуренцію на сучасному етапі розвитку глобального економічного простору слід розглядати як форму
суперництва між суб’єктами світового ринку, що виникає у процесі їхньої взаємодії, спрямована на досягнення
цілей міжнародної економічної діяльності й ґрунтується на перевагах екологічного характеру. Йдеться, насамперед,
про такі переваги, як екологічність виробництва, екологічність сировини, екологічні характеристики продукції,
екологічність утилізації тощо. З іншого боку, термін “екологічна конкуренція” варто застосовувати у випадку
змагання між виробниками продукції з виключними екологічними характеристиками. Зважаючи на це,
конкурентоспроможність світового господарства варто розуміти як здатність його суб’єктів задовольняти
економічні потреби світового ринку в продукції, що володіє екологічними характеристиками, забезпечуючи при
цьому високий рівень відповідності екологізаційним вимогам господарювання. У такому випадку екологічна
конкурентоспроможність товару буде відображати його вплив на довкілля. Серед екологічних факторів, що
визначають конкурентоспроможність, слід виділити: екологічні умови навколишнього середовища;
співвідношення попиту та пропозиції на екологічні товари і послуги; екологічні параметри господарської
діяльності; інвестиційну привабливість, засновану на екологічній детермінанті; ступінь сформованості
організаційних економіко-екологічних механізмів тощо. Узгодження параметрів конкурентоспроможності
вимагає їхньої відповідності низці напрямів формування екологічно безпечного розвитку економічної взаємодії,
а саме ускладнення методів конкурентної боротьби з урахуванням екологізаційних вимог; необхідність
узгодження напрямів конкурентного розвитку із загальнопланетарними цілями розвитку людства; залежність
від екологічних показників розвитку суб’єкта господарювання.
Узагальнюючим показником конкурентоспроможності країн світу є індекс глобальної
конкурентоспроможності,
глобальне
дослідження
країн
світу
за
показником
економічної
конкурентоспроможності та утворення рейтингу на основі отриманих результатів. Він значною мірою залежить
від ефективності використання наявних у країні ресурсів, що в кінцевому підсумку зумовлює його залежність від
глобального ресурсного потенціалу. Цей індекс має взаємодіяти з індексом екологічної ефективності, а також
рівнем застосування інноваційних екологічно обґрунтованих технологій, що дозволяють, зокрема, продукувати
високотехнологічні товари. Індекс екологічної ефективності – це метод кількісного оцінювання та порівняльного
аналізу показників екологічної політики країн світу, який ранжує країни за результативністю в декількох
категоріях, які об’єднуються в дві групи: життєздатність екосистеми та екологічне здоров’я.
Таким чином, вбачається інформативним дослідити індекс конкурентоспроможності в динаміці
протягом 2009-2016 рр. Для країн-лідерів за значенням цього індексу має місце наступна ситуація (див. рис. 1):

Швейцарія
Сінгапур
США
Нідерланди
Німеччина
Швеція
Великобританія
Японія
Фінляндія

Рис. 1. Динаміка зміни індексу конкурентоспроможності країн-лідерів (за показниками 2016 р.)
у 2009-2016 рр. [4]
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Рейтинг глобальної конкурентоспроможності 2016 року очолили Швейцарія, Сінгапур, США, Нідерланди,
Німеччина, Швеція, Велика Британія, Японія, Гонконг і Фінляндія [4]. Динаміка індексу глобальної
конкурентоспроможності окремих країн із найнижчими показниками у 2009-2016 рр. представлена на рисунку 2:

Мозамбік
Малавія
Бурунді
Венесуела

роки
Рис. 2. Динаміка зміни індексу конкурентоспроможності окремих країн із найнижчими показниками у
2009-2016 рр. [4]
Таким чином, найнижчі індекси характерні для Венесуели, Бурунді, Малаві та Мозамбіку. Ранжування
країн за значенням індексу екологічної ефективності дає підстави стверджувати, що прямої відповідності між
ним та попереднім показником немає, оскільки найбільш конкурентоспроможні країни не обов’язково обіймають
перші позиції за результатами аналізу їхньої екологічної ефективності [4, 5] (див. табл. 1):
Таблиця 1
Відповідність рейтингів окремих країн світу за індексом
глобальної конкурентоспроможності та екологічної ефективності
Країна

Місце в рейтингу екологічної
ефективності

Швейцарія

16

Місце
в рейтингу глобальної
конкурентоспроможності
1

Сінгапур

14

2

США

26

3

Нідерланди

36

4

Німеччина

30

5

Швеція

3

6

Велика Британія

12

7

Японія

39

8

Фінляндія

1

10

Отже, більшість країн із високим значенням першого індексу, серед яких Нідерланди, Німеччина, США та
Японія, за рівнем екологічної ефективності мають гірші показники. Причини цього слід вбачати передусім у
високому рівні розвитку промисловості, а також особливостях організаційного, законодавчого характеру, які
формують стійкі конкурентні позиції на світовому ринку.
Суттєвий вплив на екологічну конкурентоспроможність має також частка в глобальному експорті
високотехнологічної продукції. Так, Сінгапур та Швейцарія, що обіймають перші позиції в рейтингу
конкурентоспроможності, лідирують за значенням частки високотехнологічних товарів у загальних обсягах
експорту (див. рис. 3):
Швейцарія
Сінгапур
США
Нідерланди
Німеччина
Швеція
Рис. 3. Частка експорту високотехнологічних товарів у загальному обсязі експорту окремих країн
у 2009-2016 рр., % [6]
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Серед розглянутих країн найнижчі значення цього показника характерні для Швеції та Фінляндії. В цілому
аналізовані країни у 2009-2016 рр. мають позитивні темпи зростання експорту високотехнологічної продукції
(лише для Сінгапуру характерною була деяка дестабілізація в цьому напрямі в 2011-2012 рр. Для більш детального
аналізу екологічної складової доцільно виділити ті детермінанти індексу конкурентоспроможності, які були
визначальними в 2016 році для Сінгапуру та Швейцарії. Так, найтісніший зв’язок з екологізаційними аспектами
розвитку системи господарювання мають такі показники, як інфраструктура, макроекономічна стабільність,
система охорони здоров’я та рівень технологічного розвитку. З одного боку, окремі з них найбільше впливають
на навколишнє середовище (інфраструктура), з іншого – від їхнього ефективного розвитку залежить рівень
екологізації суспільства та господарських процесів, що відбуваються в країні (технологічний фактор, показники
здоров’я населення) (див. рис. 4):

Швейцарія
Сінгапур
Рис. 4. Аналіз складових індексу конкурентоспроможності Швейцарії та Сінгапуру, [4].
Аналіз зазначених показників дозволяє нам виокремити ті складові господарювання, які, з одного боку,
визначають конкурентні позиції суб’єктів світового ринку, з іншого – тісно пов’язані з екологічними
характеристиками розвитку глобального економічного простору. Зважаючи на це, перспективи трансформації
екологічної складової конкурентоспроможності формуються під впливом загальних умов та викликів розвитку
людства. Унаслідок цього їхнє формування здійснюється в умовах необхідності узгодження екологічних інтересів
країн світової спільноти із загальнопланетарними екологічними вимогами. Ідеться про вплив цих пріоритетів на
екологічні засади розвитку зовнішньоекономічних відносин кожної країни. Вони залежать, передусім, від
загальних макроекономічних показників розвитку світового господарства та окремого його суб’єкта. При цьому
ступінь замученості до економічної взаємодії та рівень конкурентоспроможності визначають не тільки
детермінанти розвитку міждержавної співпраці, а й ступінь відповідальності за її екологічні наслідки. Реалізація
екологічної складової конкурентоспроможності залежить від рівня економічного розвитку країн світового
співтовариства. Чим вищий рівень розвитку, тим більше інструментів екологічного захисту вимагається і тим
більше можуть різнитися темпи зростання рівня екологізації та економічного розвитку.
В цілому можливості формування та ефективної реалізації екологічної складової
конкурентоспроможності тісно пов’язані з комплексом факторів соціально-економічного та виробничотехнологічного спрямування, зокрема, рівнем витрат на дослідження та розроблення, зокрема в аспекті їхнього
екологічного спрямування, кількістю населення та витратами на охорону здоров’я, ступенем залучення країн до
торгівлі екологічними товарами та послугами, рівнем розвитку екологічних інновацій тощо.
Висновок. Конкурентоспроможність світового господарства на сучасному етапі цивілізаційного
розвитку людства, що усвідомлює важливість і необхідність вирішення глобальної екологічної проблеми, має
тісний зв'язок з екологічними компонентами її забезпечення. Подальшими орієнтирами реалізації екологічної
конкурентоспроможності слід вважати запобігання забрудненню довкілля під час проектування та розроблення
нової продукції та послуг; розроблення та впровадження сучасних високоефективних інноваційних технологій із
мінімальним впливом на довкілля; раціональне використання природних ресурсів планети при забезпеченні
власних економічних інтересів; скорочення споживання енергоносіїв, зокрема за рахунок використання
альтернативної енергетики; забезпечення пропорційності соціально-економічної та екологічної політики на
різних рівнях розвитку виробничо-господарського простору.
Список використаних джерел
1. Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии / Л. Вальрас. - М.: Изограф, 2000. - 448 с.
2. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. - М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. - 401 с.
3. Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов; Пер. с англ. – Альпина
Бизнс Букс, 2005. – 454 с.
4. The global competitiveness report 2016-2017. – World Economic Forum. – Geneva - 2017. – 400 p.
5. Environmental performance index. Country Rankings. [Electronic resource]. – Accessed mode : http://epi.yale.edu
6. UNCTAD Handbook of Statistics. – 2016 [Electronic resource]. – Accessed mode : http://www.unctad.org.

95

№2, 2018

УДК 338.47:339.9(045)
ГРИЧКОЄДОВА М.В.,
к.е.н., доцент кафедри економіки повітряного транспорту
Факультету економіки та бізнес-адміністрування
Національного авіаційного університету
ЗИЛЬОВА А.Д.,
магістр, студентка 2 курсу
Національний Авіаційний Університет
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ АВІАЦІЙНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Анотація. В статті наведені статистичні дані міжнародних авіаційних пасажирських перевезень та
проаналізована їх динаміка, що впливає на їх зміну та розвиток. Об’єктом дослiдження виступaють
особливостi вiтчизняних тa зaрубiжних aвiaкомпaнiй. Проведено дослiдження aвiaцiйного ринку пaсaжирських
перевезень та мiжнaродних ринок aвiaцiйних пaсaжирських перевезень.
Ключові слова: авіаційна галузь, авіакомпанія, конкурентоспроможність, пасажирські перевезення,
конкурентоспроможність українських авіаліній.
Гричкоєдова М.В., к.е.н., доцент кафедры экономики воздушного транспорта Факультета экономики и бизнесадминистрирования, Национального авиационого университета
Зыльова А.Д., магистр, студентка 2 курса, Национальный авиационный университет
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЦИОННЫХ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
Аннотация. В статье приведены статистические данные международных авиационных пассажирских
перевозок, проанализирована их динамика и факторы, которые влияют на изменение и развитие. Объектом
исследования выступают особенности отечественных и зарубежных авиакомпаний. Предметом исследования
выступает авиационный рынок пассажирских перевозок, рынок международных авиационных пассажирских
перевозок.
Ключевые слова: авиационная отрасль, авиакомпания, конкурентоспособность, пассажирские
перевозки, конкурентоспособность украинских авиалиний.
Hrychkoiedova Maryna, PhD in Economics s, Associate Professor of the Department of Economics of Air Transport
of the Faculty of Economics and Business Administration, National Aviation University
Zylova Anna, magistrate , 2th year student, National Aviation University
COMPETITIVENESS OF INTERNATIONAL AVIATION PASSENGER TRANSPORTATION
Annotation. This article presents statistical data of international air passenger traffic and analyzes their
dynamics, which affects their change and development. The object of the study are the features of domestic and foreign
airlines. The subject of the research is the aviation market of passenger transportation, the market of international air
passenger transportation.
Key words: aviation industry, airline, competitiveness, passenger transportation, competitiveness of
Ukrainian airlines.
Актуальність проблеми. Проблеми та наслідки проблем ринку авіаперевезень: низький рівень
конкуренції в сегменті авіаперевезень, що, в тому числі обумовлено високим порогом входу (як технологічним,
так і фінансовим); відсікання від загальної транспортної системи країни частини території (ОРДЛО, АРК),
починаючи з 2014 року; крім того, значно погіршені відносини з РФ (аж до заборони прямого авіасполучення
між країнами), що знизило потенціал використання українських повітряних магістралей в якості транзитних;
низький рівень доходів населення країни, що істотно обмежує локальний попит на авіаперевезення; низький
рівень кваліфікації робітників аеропорту; низькій рівень заробітної плати працівникам; маленький парк літаків і
його мережа; неефективне виробництво вітчизняних літаків;
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Помітний внесок у розвиток теоретичних та практичних
основ дослідження конкурентоспроможності підприємств внесли Ансофф І., Зав'ялов П. С. Ламбен Ж. Ж., Портер
М., Стрікленд Дж., Томпсон А. А., Хассі Д., а також вітчизняні вчені Загорулько В.М., Коба В. Г., Кулаєв Ю. Ф.,
Кулик В. А., Мерхеж Р. Е., Мова В. В., Щелкунов В. І., Ященко Л. А. В своїх наукових працях вчені широко
висвітлили сутність та види конкурентоспроможності, методи її аналізу, оцінки та моніторингу. Але в роботах
українських вчених не приділено достатньої уваги комплексному аналізу конкурентоспроможності
українських авіакомпаній.
Мета статті полягає в aнaлiзі конкурентоспроможностi укрaїнських aвiaкомпaнiй нa мiжнaродному
ринку пaсaжирських перевезень. У вiдповiдностi до були розглянуті такі зaдaчi, як: визнaчити сутнiсть поняття
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конкурентоспроможностi підприємства, проaнaлiзувaти тенденцiї розвитку ринку пaсaжирських aвiaперевезень,
проaнaлiзувaти стaн тa перспективи розвитку ринку пaсaжирських aвiaперевезень Укрaїни, охaрaктеризувaти
стaн мiжнaродних тa укрaїнських aвiaкомпaнiй.
Виклад основного матеріалу. Aвiaтрaнспорт – один з нaйбiльш знaчущих секторiв трaнспорту в
свiтовiй економiцi. Ринок aвiaцiйних послуг мaє нaйшвидшi з помiж всiх видiв трaнспорту темпи зростaння.
Ринок пaсaжирських aвiaперевезень мaє нaйшвидшi з-помiж всiх видiв трaнспорту Укрaїни темпи зростaння.
Розвиток i регiонaльних, i мiжнaродних перевезень упродовж остaннiх десяти рокiв обумовлено зростaнням
економiки крaїни тa обсягiв трaнзитного трaфiку. Укрaїнa може нaдaлi суттєво збiльшувaти обсяги i
пaсaжирських, i вaнтaжних перевезень aвiaцiйним трaнспортом.
Кaтегорiя конкуренцiї є нaйбiльш вiдомою, aле й нaйбiльш неоднознaчною у трaктувaннi. Нaйбiльш
клaсичним є визнaчення Aдaмa Смiтa, нa думку якого конкуренцiя - це поведiнковa кaтегорiя, коли iндивiдуaльнi
продaвцi i покупцi борються нa ринку зa бiльш вигiднi продaжi i купiвлi вiдповiдно.
Иозеф Шумпетер стверджувaв, що, принaймнi, з точки зору економiчного зростaння, конкуренцiя являє
собою суперництво стaрого з новим: новi товaри, новi технологiї, новi джерелa зaбезпечення потреб, новi типи
оргaнiзaцiї. К. Мaкконел тa С. Брю ввaжaють, що обов’язковими умовaми конкуренцiї є “нaявнiсть великої
кiлькостi покупцiв i продaвцiв”, a тaкож “можливiсть вiльно виходити нa ринок i покидaти його”. [2]
Вaрто вiдзнaчити, що нa укрaїнському ринку aвiaперевезень aктивно з’являються i прaцюють iноземнi
перевiзники, якi створюють свою iнфрaструктуру сервiсу aвiaтехнiки тa обслуговувaння клiєнтiв. Зa допомогою
держaвного регулювaння здiйснюється пiдтримкa вiтчизняного перевiзникa, aле умови сучaсної конкуренцiї
диктують
свої
прaвилa
ведення
бiзнесу,
тому
вiдпрaцювaння
методичного
зaбезпечення
конкурентоспроможностi aвiaпiдприємств стaє дуже вaжливим фaктором, оскiльки конкурентоспроможнi
aвiaпiдприємствa є основою конкурентоспроможностi як aвiaтрaнспортної гaлузi Укрaїни зокремa, тaк i всiєї
трaнспортної гaлузi в цiлому [4].
Цивiльнa aвiaцiя є нaйбiльш швидким, aле в той же чaс i нaйбiльш дорогим видом трaнспорту, тому
великi обсяги aвiaперевезень хaрaктернi для крaїн з високим розвитком економiки, з вигiдним геогрaфiчним
положенням. Тaк, 26,2% зaгaльного обсягу перевезень пaсaжирiв нa мiжнaродних тa внутрiшнiх регулярних
лiнiях було виконaно в 2017 р. європейськими aвiaкомпaнiями, а 23,1% - aвiaкомпaнiями Пiвнiчної Aмерики. Вiд
зaгaльного обсягу перевезень нa долю AК Aзiї i Тихого океaну припaло нaйбiльше – 36.5%. Aвiaкомпaнiй
Лaтинської Aмерики i Кaрибського бaсейну виконaли 6,8% вiд зaгaльного обсягу пaсaжирських перевезень,
aвiaкомпaнiй Близького Сходу – 5.3% i aвiaкомпaнiй Aфрики – 2.0% (див. тaбл. 1).

Рис. 1. Динaмiкa мiжнaродних i внутрiшнiх перевезень в свiтi зa 2017 р. зa геогрaфiчним положенням
Мiжнaроднa aсоцiaцiя повiтряного трaнспорту (International Air Transport Association - IATA) перiодично
проводить aнaлiз поточного стaну iндустрiї повiтряного трaнспорту, ринкiв aвiaперевезень тa розробляє поточнi
i довгостроковi прогнози, a тaкож стрaтегiю aсоцiaцiї з врaхувaнням полiтики урядiв рiзномaнiтних держaв нa
основi результaтiв свого спiвробiтництвa з регiонaльними aвiaтрaнспортними оргaнiзaцiями.
При цьому проблеми нaвколишнього середовищa висувaються нa перший плaн, очiкується прискорене
витiснення зaстaрiлої aвiaтехнiки, якa не зaдовольняє бiльш жорстким вимогaм i стaндaртaм щодо шуму i емiсiї
aвiaдвигунiв. Збiльшення об’ємiв перевезень буде стримувaтись усклaдненням i встaновленням бiльш жорстких
формaльностей в aеропортaх i вимог безпеки.
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Рис. 2. Динаміка міжнародних i внутрішніх перевезень в світі за 2008-2017 рр.
Згiдно з дaними, можнa зробити висновки, що кiлькiсть перевезених пaсaжирiв aвiaцiйним трaнспортом
нa мiжнaродних i внутрiшнiх рейсaх стрiмко зростає. З чaсiв зaнепaду aвiaцiйної гaлузi у 2009 р. кiлькiсть
пaсaжирiв зрослa з -0.4% до 7.2% у 2017 р. (див. рис. 2). Ситуaцiя з мiжнaродними aвiaцiйними перевезеннями з
2009 р. до 2017 р. тaкa сaмa i зрослa з 1.3% до 7.9% вiдповiдно (див. рис. 3).

Рис. 3. Динaмiкa мiжнaродних перевезень в свiтi зa 2008-2017 рр.
Прогнозується, що кiлькiсть aвiaпaсaжирiв в свiтi до 2035 року досягне познaчки в 7,2 млрд осiб, що
вдвiчi бiльше покaзникa 2015 року, який склaв близько 4 млрд aвiaпaсaжирiв. Про це свiдчить прогноз
Мiжнaродної aсоцiaцiї повiтряного трaнспорту (IATA) [9]. Прогнозується, що попит нa aвiaперевезення протягом
нaступних двох десятилiть зросте вдвiчi. Поштовхом для цього послужить розвиток мiжнaродної торгiвлi i
потребa людей дослiджувaти нове, використовуючи при цьому сучaснi технологiї. [11]
Тaк, прогноз зростaння пaсaжиропотоку пiдтверджує, що сильним фaктором розвитку гaлузi буде
Aзiaтсько-Тихоокеaнський регiон. Як очiкується, сaме нa нього буде стaновити бiльше половини нових
aвiaпaсaжирiв протягом нaступних 20 рокiв: 1,8 млрд осiб нa рiк при зaгaльному пaсaжиропотоку в 3,1 млрд.
Головними конкурентaми укрaїнських aвiaкомпaнiй в європейському регiонi є aвiaкомпaнiї Air FranceKLM, British Airways, Lufthansa, Austrian Airlines, Alitalia, Czech Airlines. Тому нiшi для укрaїнських aвiaкомпaнiй
нa внутрiшньо-європейському ринку прaктично немaє, крiм влaсного прaвa нa мiжнaроднi перевезення в Укрaїну
i з Укрaїни, чим влaсне i скористaлaся aвiaкомпaнiя МAУ.
На ринку пасажирських перевезень працювали 18 українських авіакомпаній. Тут абсолютними лідерами
є “Міжнародні авіалінії України”, “Роза вітрів”, “Azur Air Ukraine”, “Atlasjet Україна” і “Bravo Airways”.
Найбільший учасник ринку – “МАУ” – відносно 2016 року наростив обсяги пасажирських перевезень на 16,4 %,
до майже 7 мільйонів осіб. Минулого року регулярні пасажирські перевезення виконували 10 українських
авіакомпаній до 43-х країн світу. На цих лініях вони перевезли 5 837 500 осіб (+18,1 %), що також стало
історичним рекордом. При цьому було відкрито 10 нових напрямків. Чартерними рейсами та на авіалініях в інших
країнах було перевезено 3 787 200 осіб (+49 %).
Суттєво збільшили перевезення і зарубіжні авіакомпанії, які літають в Україну. Минулого року наші
аеропорти на регулярній основі відвідували літаки 29 іноземних компаній з 27 країн світу, з-поміж них стали
катарська “Qatar Airways”, іранська “Kish Air” та італійська “Ernest Airlines”. Іноземні перевізники, як і
українські, почали експлуатацію 10 нових авіаліній. Їхніми послугами скористалися 4 975 800 осіб (+29,3 %). Це
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не набагато поступається рекордному показникові “докризового” 2013 року – 5,85 мільйонів пасажирів. Але тоді
до України літали цілих 56 авіакомпаній з 32 країн. Отже, у загальній структурі міжнародних пасажирських
перевезень 2017 року частка українських авіакомпаній склала 54 %, зарубіжних – 46 % [7-9].
Зa стaтистичними дaними зa 2017 рiк кiлькiсть перевезених пaсaжирiв збiльшилaсь порiвняно з
попереднiм роком нa 27,5 вiдсоткa тa склaлa 10555,6 тис. чоловiк, у т. ч. на міжнародних рейсах кількість
пасажирів зросла на 28,6 вітсотка та склала 9614,5 тис. чоловік. Кількість перевезених пасажирів на регулярних
рейсах збільшилась на 18 вітсотка та склала 6768,4 тис. чоловік, у т. ч. на міжнародних рейсах – збільшилась на
18,1 вітсотка та склала 5837,5 тич. чоловік. У 2017 році було виконано на 17% більше комерційних рейсів, ніж у
2016 році; в т. ч. міжнародних комерційних рейсів було виконано на 15% більше. Пaсaжиропотоки через
aеропорти Укрaїни зросли нa 27,6 вітсотка тa стaновили 16498,9 тис. чоловiк, у т. ч. на міжнародних рейсах
пасажиропотоки зросли на 29,2 відсотка та становили 14591,1 тис. чоловік. (див. тaбл. 1) [6-8].
Тaблиця 1
Динaмiкa мiжнaродного i внутрiшнього ринку пaсaжирських aвiaперевезень Укрaїни зa 2016-2017 роки
Всього
у т.ч.міжнародні
Одиниці
%,
%,
Роки
Роки
Покaзник
виміру
(2017/
(2017/
2016
2017
2016
2017
2016)
2016)
Перевезено пaсaжирiв,
тис. чол.
8277,8
10555,6
127,5
7475,3
9614,5
128,6
тис. чол.
в т.ч. регулярних

тис. чол.

5736,0

6768,4

118,0

4944,1

5837,5

118,1

Виконaно комерційних
рейсiв, одиниць

тис.од.

79,5

93,0

117,0

67,9

78,1

115,0

в т.ч. регулярних

тис.од.

55,2

63,3

114,7

44,6

49,9

111,9

тис. чол.

12929,9

16498,9

127,6

11294,5

14591,1

129,2

тис. чол.

10376,2

12646,1

121,9

8775,6

10770,3

122,7

15,5

20,3

131,0

15,2

19,9

130,9

10,6

12,6

118,9

10,3

12,1

117,5

Пaсaжиропотоки,
чол.
в т.ч. регулярних

тис.

Виконaнi
пaсaжиромлрд. пас.км
кiлометри, млн. пaс.км
в т.ч. регулярних
млрд.пас.км

Зростaючий попит нa пaсaжирськi перевезення aвiaцiйним трaнспортом Укрaїни вимaгaє реaлiзaцiї
комплексних зaходiв, спрямовaних нa розвиток потенцiaлу цього виду трaнспорту тa пiдвищення ефективностi
його використaння. Тa попри динaмiчнi процесi, aвiaцiйнa гaлузь Укрaїни мaє свої проблеми, якi необхiдно
усувaти зaдля розвитку пaсaжиропотоку тa встaновлення конкурентоспроможностi серед мiжнaродних aвiaлiнiй.
Тaкими проблемaми є зaстaрiлий флот, високa вaртiсть лiзингу, зaвисокi цiни нa бiлети, невiдповiднiсть сервiсу,
брaк квaлiфiковaних кaдрiв, не сприяння держaви для розвитку цiєї гaлузi тощо. Всi цi проблеми в бiльшiй aбо
меншiй мiрi впливaють нa aвiaкомпaнiї тa розвиток aвiaцiї в крaїнi.
Висновок. Було визнaчено, що кaтегорiя конкуренцiї є нaйбiльш вiдомою, aле й нaйбiльш
неоднознaчною у трaктувaннi. Економiчний сенс конкуренцiї полягaє у суперництвi мiж пiдприємцями зa
одержaння нaйвищого прибутку. Згідно проаналізованих статистичних даних, кiлькiсть перевезених пaсaжирiв
aвiaцiйним трaнспортом нa мiжнaродних i внутрiшнiх рейсaх стрiмко зростaє. Прогнозується, що кiлькiсть
aвiaпaсaжирiв в свiтi до 2035 року досягне познaчки в 7,2 млрд осiб, що вдвiчi бiльше покaзникa 2015 року.
Пасажиропотоки через аєрпорти України так само мають тенденцію до зростання, що може свідчити про
розвиток цивільної авіації в країні.
Зростaючий попит нa пaсaжирськi перевезення aвiaцiйним трaнспортом Укрaїни вимaгaє реaлiзaцiї
комплексних зaходiв, спрямовaних нa розвиток потенцiaлу цього виду трaнспорту тa пiдвищення ефективностi
його використaння. Тa попри динaмiчнi процесi, aвiaцiйнa гaлузь Укрaїни мaє свої проблеми, якi необхiдно
усувaти зaдля розвитку пaсaжиропотоку тa встaновлення конкурентоспроможностi серед мiжнaродних aвiaлiнiй.
Тaкими проблемaми є зaстaрiлий флот, високa вaртiсть лiзингу, зaвисокi цiни нa бiлети, невiдповiднiсть сервiсу,
брaк квaлiфiковaних кaдрiв, не сприяння держaви для розвитку цiєї гaлузi тощо. Всi цi проблеми в бiльшiй aбо
меншiй мiрi впливaють нa aвiaкомпaнiї тa розвиток aвiaцiї в крaїнi.
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Актуальність проблеми. Друга половина ХХ століття стала переломним моментом в історії людства,
адже це період краху колоніальної системи та формування постіндустріального суспільства. Саме у цей період
одержують незалежність колишні колонії, створюються міжнародні організації (ООН, НАТО), активізуються такі
процеси як міжнародна торгівля та співробітництво. Глобалізація світової економіки призводить до появи та
швидкого розповсюдження могутніх гравців на світовому ринку – транснаціональних корпорацій.
Інтернаціоналізація виробництва та інтеграція на міжнародному рівні величезної кількості компаній призвели до
формування єдиної взаємопов’язаної економічної системи, яка справляє домінуючий вплив на розвиток будьякої держави. У таких умовах навіть могутні транснаціональні корпорації, що перебувають поза контролем
держави, змушені шукати у конкурентній боротьбі ефективні шляхи до зростання. Однією з найбільш поширених
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конкурентних стратегій ТНК є стратегія злиття і поглинання. Багатомільярдні угоди зі злиття та поглинання стали
звичною справою для транснаціоналізації світової економіки.
Аналіз досліджень і публікацій. Серед наукових праць, в яких досліджуються сучасні тенденції
процесів злиття та поглинання потрібно відмітити роботи вітчизняних вчених-економістів: О. Білоруса, В.
Будкіна, І. Бураковського, В. Вергуна, Б.Губського, М. Дудченка, А. Кредісова, Д. Лук’яненка, Ю. Макогона, Т.
Орєхової, Б. Панасюка, Є.Панченка, А. Поручника, О. Рогача, В. Рокочої, А. Румянцева, С. Сіденко, О.Сльозко,
Я.Столярчук, М. Табахарнюка, Н. Татаренко, А. Філіпенка, О. Шниркова, І. Школи, та ін.
Разом з тим багато аспектів даної наукової проблеми залишається недостатньо розкритими та
обґрунтованими. Тому потребують подальшого дослідження виявлення глобальних трендів розвитку ринку
злиття та поглинання в контексті викликів світовій економіці.
Метою статті є дослідження сучасних тенденцій розвитку процесів злиття та поглинання в умовах
глобалізації світової економіки.
Виклад основного матеріалу. В умовах глобальної конкуренції великі компанії прагнуть знайти
додаткові джерела розширення діяльності, серед яких одним із найбільш популярних є злиття і поглинання
компаній. Основою для подальшого розвитку ринку злиттів і поглинань у XXІ ст. є глобалізація, яка
характеризується значним економічним, технологічним та інформаційним розвитком та орієнтацією компаній на
світові ринки.
В умовах глобальних трансформацій ледве не кожного дня повідомляється про чергове злиття чи
поглинання серед великих компаній. На світовому ринку з’являються нові підприємства-гіганти внаслідок мегаугод обсягом в мільярди доларів, які укладаються в різних галузях бізнесу починаючи від авіавиробників та
автомобільних концернів до гігантів техніки, хімічних підприємств і фінансових установ [6, с.29].
За даними Bloomberg Global Legal Advisory Mergers & Acquisitions Rankings 2018 кількість угод та їх
вартість в останні роки зростає. 2017 рік став черговим роком, коли США привабили найбільші обсяги інвестицій,
а також здійснили найбільшу кількість угод M&A [14].
Світовий рекорд угод M&A склав 4,3 трлн. дол. США в 2015 році, у той час як у 2016 році цей показник
дорівнював 3,59 трлн. дол. США, а в 2017 році – 3,37 трлн. дол. США, що на 5,6% менше, ніж у минулому році.
57,5% оголошених транзакцій від загальної кількості склали угоди вартістю понад 1 млрд. дол. США [7],
(див. рис. 1.):
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Рис. 1. Динаміка обсягів M&A-угод у світі в 2008-2017 рр., (трлн. дол. США).
Примітка. Побудовано авторами за даними Bloomberg Global Legal Advisory Mergers & Acquisitions
Rankings 2018.
Очевидним є той факт, що збільшення обсягу угод після кожного падіння завжди перевищує рівень, який
спостерігався до цього. Динаміка кількості та вартості транскордонних злиттів та поглинань цілком повно
відображає стан глобальної економіки та настрої ринку в цілому [7].
З часів різкого зростання кількості угод, що спостерігалося перед глобальною фінансово-економічною
кризою, у 2015 р. налічувалося 48124 угод, що є абсолютним рекордом. Загалом, 42 259 угод M&A було
оголошено протягом 2017, що на 3% випереджає за цим показником 2016 рік [7]. На рисунку наведено основні
тенденції щодо кількості транскордонних злиттів та поглинань (див. рис. 2.).
Злиття і поглинання компаній мають особливості в різних країнах або регіонах світу. Наприклад, у США
відбуваються злиття або поглинання великих фірм, у Європі йде поглинання дрібних і середніх компаній,
сімейних фірм, невеликих акціонерних товариств суміжних галузей [3, с.72].
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Рис. 2. Динаміка кількості M&A-угод у світі за період 2002-2017 рр., (одиниць).
Примітка. Побудовано авторами за даними Bloomberg Global Legal Advisory Mergers & Acquisitions
Rankings 2018.
Незважаючи на те, що злиття та поглинання у міжнародному бізнес-середовищі – це поширене явище,
досить часто вони не призводять до одержання бажаних результатів. 90% угод ЗіП не одержують синергетичного
ефекту, а 50% угод взагалі зазнають збитків. За результатами проведеного у 2016 році дослідження компанією
Magma Software Development and Consultancy 75% угод зі злиття і поглинання завершуються провалом через
невдалу інтеграцію програмного забезпечення. Як правило, компанії, що об’єднуються, користуються різними
програмами та додатками, які не можуть працювати разом, а їх інтеграція неможлива. Хоча більшість менеджерів
перед купівлею компаній, займаються плануванням, аналізом, оцінкою вартості об’єкту, досить часто такий
аспект як програмне забезпечення залишається поза увагою [10]. Основними факторами, що перешкоджали
успіху ЗіП на думку менеджерів самих компаній були: економічна, політична, соціальна нестабільність,
зменшення прибутків приєднаної компанії, розбіжності в оцінках компанії та вартості угоди покупцем та
продавцем [6].
Процеси злиття і поглинання зараз набирають таких оборотів, що можуть впливати на економіку цілої
групи країн. Саме тому з’являється потреба у дослідженні, вимірюванні та аналізі процесів ЗіП, веденні
статистики та визначенні закономірностей їх розвитку, чим займаються потужні міжнародні консалтингові
компанії та дослідницькі агентства. Статистичні дані у цих агентствах можуть різнитися в силу того, що різні
компанії можуть мати різні правила ведення статистики. Так, наприклад, консалтингове агентство Thomson
Reuters враховує як оголошені, так і завершені угоди, в той час як видання MergerMarket включає до статистики
лише оголошені угоди ЗіП. При чому MergerMarket враховує лише угоду, що перевищують суму 5 млн. дол.
США, або якщо оборот компанії-мети є більшим за суму 10 млн. дол. США (у разі, якщо сума угоди не
оголошується). Якщо даних щодо обсягу обороту компанії немає, тоді до уваги беруться такі показники як
чисельність персоналу, вартість активів в компанії чи розміщених у банківській установі [6, с.31].
Хоча статистичні дані за різними дослідницькими компаніями відрізняються, висвітлені тенденції
розвитку процесів ЗіП збігаються. Так, за період 2013-2015рр. зростання в обсягах угод зі злиття та поглинання
показують усі 3 консалтингові компанії з певними розбіжностями у числових даних. Найбільший обсяг угод за
досліджуваний період – 4,7 трлн. дол. США, що зафіксовані у 2015 році надає компанія Thomson Reuters. Цей
обсяг є найбільшим з часів різкого зростання кількості угод, що спостерігалося перед глобальною фінансовою
кризою. Він навіть перевищує абсолютний максимум по вартості угод ЗіП, зафіксований у 2007 році
(4,6 трлн. дол. США [9].
2016-2017 рр. характеризуються поступовим зменшенням вартісного обсягу процесів ЗіП. За даними
Thomson Reuters, обсяг угод у 2016 році зменшився на 22,7%, а за даними Merger Market та Dealogic на 18,1% та
17,5% відповідно. У 2017 році темпи скорочення сповільнилися майже до 2% за даними Thomson Reuters та до
0,03% та 0,04% за даними Merger Market та Dealogic. Зменшення обсягів відбулося за рахунок зниження на
5% кількості великих угод, тобто тих, які перевищують 10 млрд. дол. США [9].
У першій половині 2018 року було оголошено угоди на суму понад 2,5 трлн. дол. США, що на 61%
більше аналогічного періоду 2017 року. Це пояснюється тим, що більшість потужних компаній побоюються
зростаючих амбіцій Силіконової долини і вдаються до стратегій злиття і поглинання як до засобу боротьби з
конкуренцією. 4 з 10 найбільших угод ЗіП були уражені частково через те, що змушені були відбивати
конкуренцію з боку найбільш потужних високотехнологічних компаній [12]. Такі побоювання сприяли тому, що
у 2018 році зафіксовано рекордний обсяг угод за перші 6 місяців року. Прогнозується, що в кінці 2018 року обсяг
угод досягне і буде більшим за 5 трлн. дол. США, побивши рекорд у 2015 році [12], (див. табл. 1):
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Таблиця 1
Обсяги злиття та поглинання в період 2013 - І пол. 2018 рр., млрд. дол. США
Thomson
Reuters
2013
2014
2015
2016
2017
І пол.
2018

2 393
3 485
4 747
3 666
3 601
2 513

Темп
зростання, %
145,6
136,2
77,2
98,2
69,7

Темп
приросту,
%
45,6
36,2
-22,7
-1,77
-30,2

Merger
Market
2 215
3 230
3 982
3 261
3 153
1 945

Темп
зростання, %
145,8
123,3
81,9
96,7
61,7

Темп
приросту
,%
45,8
23,2
-18,1
-0,03
-38,3

Dealogic
2 910
3 521
4 665
3 846
3 692
2 491

Темп
зростання, %
120,9
132,4
82,4
95,9
67,5

Темп
приросту
,%
21
32,4
17,5
-0,04
-32,5

Примітка. Складено авторами за даними Mergers & Acquisitions Review 2018.
За весь досліджуваний період кількість угод, і оголошених і завершених, зростала. При чому найбільший
приріст серед оголошених угод відбувся у 2014 році, коли кількість угод ЗіП збільшилася майже на 10%.
Найбільший приріст серед завершених угод зафіксовано у 2016 році – збільшення на 10,5%. Така ситуація
пояснюється тим, що все більша кількість потужних міжнародних компаній вдаються до стратегії злиття та
поглинання [4, с.139].
Дані, зображені на графіку показують, що у 2016 і 2017 році відбулося зменшення вартості угод ЗіП,
незважаючи на збільшення їх кількості. Це лише підтверджує той факт, що великі угоди поступилися місцем
угодам, вартістю менше 10 млрд. дол. США. Операції вартістю менше 1 млрд. дол. США склали 1,3 трлн. дол.
США, що на 7% більше, ніж у 2016 році. Варто також зазначити, що загалом у 2017 році було оголошено 49448
угод по всьому світі, що на 3% більше, ніж у минулому році, і це найпотужніший рік за кількістю угод ЗіП,
починаючи з 1980 року [13], (див. рис. 3.):
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Рис. 3. Порівняння динаміки вартісного та кількісного обсягу угод за 2013 - І пол. 2018 рр., (млрд. дол. США).

Примітка. Побудовано авторами за даними Mergers & Acquisitions Review 2018.
Для більш повної картини розглянемо регіональні відмінності та особливості процесів злиття та
поглинання. Обсяг операцій, оголошених протягом 2017 року, у США становив 1,4 трлн. дол. США, що на 16%
менше порівняно з минулим роком. Однак, кількість угод США збільшилася на 14%. Більше того, у 2017 році
зафіксована найбільша кількість угод ЗіП у США, починаючи з 1980 року, коли почала вестися статистика за
цими явищами. Частка угод за вартісним обсягом, яка припадає на американський регіон у 2017 році складає
45,5% від вартості усіх угод, з них США – 39,4%. Це говорить про те, що США є лідером за вартістю та кількістю
угод ЗіП, а американські компанії є найбільш активними учасниками ринку злиттів та поглинань. На другому
місці знаходиться Китай, з часткою 14%. Темп приросту угод Китаю є зовсім незначним – 0,3%. Третє місце за
вартістю та кількістю угод ЗіП у 2017 році займає Великобританія з часткою 5%. Найбільші темпи приросту у
2017 році серед країн спостерігалися у Іспанії (+200%), Гонконзі (+169%) та Сінгапурі (+89%). Найшвидші темпи
скорочення зафіксовані у Новій Зеландії (-46%) та Чилі (-38%), (див. табл. 2).
Таким чином, потрібно відмітити, що американський регіон є найбільш цільовим в 2017 році. Також
важливий внесок у розвиток ринку злиттів та поглинань роблять компанії з країн, що розвиваються, а особливо
Азійсько-Тихоокеанського регіону, де вартісна частка таких угод стабільно зростає. Найменшою популярністю
стратегії злиття та поглинання користуються у ТНК, які працюють у країнах Африки та Латинської Америки.
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Таблиця 2
Регіональний розподіл процесів злиття та поглинання у світі в 2016-2017рр.

Усього у світі
Америка
Карибський басейн
Центральна Америка
Мексика
Північна Америка
США
Канада
Південна Америка
Бразилія
Чилі
Африка/Близький
Схід
Близький Схід
Північна Африка
Африка на південь від
Сахари
Європа
Східна Європа
Західна Європа
Великобританія
Іспанія
Німеччина
АзійськоТихоокеанський регіон
Австралія
Східна Азія
Сінгапур
Японія
Північна Азія
Китай
Гонконг
Південна Азія
Центральна Азія

2017
Вартість,
млрд. дол. США
3 601
1 642
6,8
10,5
9,8
1 530
1 420
110
94,7
61,5
12,5

49 448
16 994
93
212
167
15 721
13 024
2 697
968
542
114

2016
Вартість,
млрд. дол. США
3610
1 866
12
7,9
7,3
1 763
1 682
80,8
82,6
47
20,2

Кількість,
од.
48 250
14 475
108
209
173
13 110
11 470
1 640
1 048
614
125

Темпи
приросту,
%
-0,2
-12
-47
32
36
-13,2
-15,6
36
14,5
30,2
-38

65,5

1 227

82,3

1 278

-20,4

40,5
2

437
126

52,3
5,9

419
159

-22,6
-66

20

601

23,4

628

-14

867,5
54,4
813
184,7
123,5
114,3

14 804
2 834
11 970
2 845
962
1 419

742
83,8
658,3
166,5
41
105,7

16 529
3 695
12 834
2 683
918
1 699

16,9
-35
23,5
10,9
200
8,2

954

13 762

836,3

13 472

14

90
136,5
54,5
71,7
704,9
507,2
113,6
60
2,7

1 588
4 252
498
2 661
8 529
5 854
878
1 436
63

84
71,6
28,8
82,7
617,4
505,6
42,2
55,8
0,6

1 287
2 117
463
2 496
8 600
5 917
823
1 257
72

7
33,4
89
-13
14
0,3
169
5,6
348

Кількість, од.

Примітка. Складено авторами за даними Mergers & Acquisitions Review 2018.
Щодо галузевого розподілу, то 2017 рік був рекордним роком для сфери нерухомості, у якій зафіксовано
угоди на суму 387 млрд. дол. США. Як зазначає Business Insider, це пояснюється недооцінкою інвестиційних
фондів нерухомості, які постраждали від апокаліпсису у роздрібній торгівлі, коли закривалися тисячі магазинів
та торгових центрів, якими володіли ці фонди. Власники збиткових компаній нерухомості через ці події змушені
були продавати свій бізнес з величезними знижками, що викликало велику кількість угод зі злиття та поглинання
у цій сфері [14].
Торгівля
Телекомунікації
Споживчі товари та послуги
Товари першої необхідності
Сировина
ЗМІ та розваги
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Рис. 4. Галузевий розподіл M&A-угод в 2017 році, (%).
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Примітка. Побудовано авторами за даними Mergers & Acquisitions Review 2018.
Відзначилася також сфера енергетики, частка якої склала 13,4%. Третю позицію за обсягом угод ЗіП
посідає сфера ІТ технологій з часткою 12,8%. Початок епохи цифрових технологій змінив позиції багатьох
компаній на світовому ринку, залишивши позаду компанії, що не змогли засвоїти високі технології і вивівши на
передові позиції інноваційні підприємства. У 2017 році найдорожча угода була укладена у сфері ІТ на суму 128
млрд. дол. США між американськими компаніями Qualcomm Inс. та Broadcom Ltd. Також до десятки найбільших
угод ЗіП входить угода між японськими компаніями Toshiba Memory Corp. Та KK Pangea на суму майже 18 млрд.
дол. США, що займає 10 місце [13], (див. рис. 4.).
Згідно з даними компанії Ernst&Young, угоди в сфері цифрових технологій активізують ринок злиттів та
поглинань. Відповідно до дослідження компанії EY «Економіка в епоху цифрових технологій» (Digital Deal
Economy), яке базується на опитуванні понад 600 керівників компаній нетехнологічної сфери, дев'ять із 10 фірм
у всьому світі спостерігають зростання конкуренції з боку компаній, які освоїли цифрові технології [8].
Висновки. Необхідність розширення діяльності великих компаній сучасному світі, викликана
загостренням конкурентної боротьби глобального масштабу, агресивною політикою окремих гравців ринку,
швидкими технологічними змінами, фінансовою дерегуляцією та іншими чинниками, призводить до такого
популярного шляху розвитку як злиття та поглинання (ЗіП, M&A).
Проведений аналіз світового ринку злиттів та поглинань показав, що в 2018 році спостерігається
зростання обсягу угод ЗіП, яке було спричинене конкуренцією з боку високотехнологічних компаній. Більшість
укладених угод – це угоди, вартістю менше 10 млрд. дол. США. Сполучені Штати Америки лідирують за
кількістю укладених угод, які становлять майже половину вартості світових угод. Також, варто зазначити,
активну участь у процесах злиття та поглинання китайських та англійських компаній. Щодо галузевого
розподілу, то найбільший обсяг угод в останні роки спостерігається у сфері нерухомості, що спровокувало
заниження вартості інвестиційних фондів нерухомості, які постраждали від апокаліпсису в роздрібній торгівлі.
Відзначимо також сферу енергетики та ІТ технології.
Сучасний етап світового ринку M&A має низку певних нових характерних рис: злиття в основному
відбуваються у сильно монополізованих галузях і в значно більших обсягах; компаніями-ініціаторами М&A
стали приватні, колективні, суверенні фонди або великі корпорації країн-постачальників сировини на світовий
ринок і власники дешевої робочої сили (компанії з країн Близького Сходу, Росії, Індії та Китаю); у ході світової
фінансової кризи з’являється велика кількість об’єктів для злиттів і поглинань, у вигляді компаній, ринкова
вартість яких різко знизилася, тобто багато компаній набувають справедливу (не завищену) ціну; усе частіше
формуються альянси для здійснення міжнародних угод M&A Таким чином, світові тенденції зростання ринку
угод злиття та поглинання свідчать про активізацію цих процесів.
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СВІТОВІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЦЕСІВ КОНСОЛІДАЦІЇ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ
Анотація. За останні двадцять років процеси консолідації в світовій банківській сфері значно
посилилися, аналогічні тенденції простежуються і на українському банківському ринку. Причиною того, що
відбувається є не тільки природна внутрішньогалузева схильність банків до укрупнення, а й зовнішні чинники. У
зв'язку з цим угоди по злиттю і поглинанню набули останнім часом великої актуальності. У даній роботі
проаналізовані різні типи угод по злиттю і поглинанню в різних країнах. Зроблено висновок про те, що досвід
деяких країн по організації угод по злиттю і поглинанню міг б бути впроваджений в українську банківську
систему, так як є якісним механізмом перетворення банків, нездатних функціонувати самостійно.
Ключові слова: консолідація, злиття і поглинання, іноземний банківський капітал.
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МИРОВЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОЦЕССОВ КОНСОЛИДАЦИИ
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Аннотация. За последние двадцать лет процессы консолидации в мировой банковской сфере
значительно усилились, аналогичные тенденции прослеживаются и на украинском банковском рынке. Причиной
того, что происходит есть не только естественная внутриотраслевая склонность банков к укрупнению, но и
внешние факторы. В связи с этим сделки по слиянию и поглощению приобрели в последнее время большую
актуальность. В данной работе проанализированы различные типы сделок по слиянию и поглощению в разных
странах. Сделан вывод о том, что опыт некоторых стран по организации сделок по слиянию и поглощению мог
бы быть внедрен в украинскую банковскую систему, так как является качественным механизмом
преобразования банков, способных функционировать самостоятельно.
Ключевые слова: консолидация, слияния и поглощения, иностранный банковский капитал
Nabok I.I., Ph.D. (Candidate of Sciences) in Economics, associate professor of the Department of International Economic
Relations and Business at the Institute of International Relations of the National Aviation University
WORLD AND DOMESTIC TRENDS OF CONSOLIDATION PROCESSES IN THE BANK SPHERE
Annotation. Over the past twenty years, the processes of consolidation in the world banking sector have
increased significantly, similar trends are also observed in the Ukrainian banking market. The reason for what is
happening is not only the natural intra-industry inclination of banks to consolidate, but also external factors. In this
regard, merger and acquisition agreements have recently become highly relevant. In this article, various types of mergers
and acquisitions in different countries are analyzed. It was concluded that the experience of some countries in the
organization of mergers and acquisitions could be introduced into the Ukrainian banking system, as it is a qualitative
mechanism for the transformation of banks that are unable to function independently.
Key words: consolidation, mergers and acquisitions, foreign bank capital.
Актуальність проблеми. На даний момент часу консолідацію в банківському секторі можна розглядати
через призму банківських злиттів і поглинань, обсяг угод за якими в умовах сучасного фінансового ринку зростає
з кожним роком. Ринок злиттів і поглинань (M&A) в цілому стає все більш цивілізованим, про що свідчить
скорочення числа недружніх поглинань. Консолідація в банківському секторі обумовлена загальним зростанням
економіки країни, глобалізацією фінансових ринків і подальшої інтернаціоналізацією бізнесу. В недалекому
майбутньому процес упорядкування структур банківських груп стане основною тенденцією ринку, внаслідок
чого помітно зростає інтерес до організації M&A - угод в банківському секторі.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми злиття та поглинання в банківській сфері досліджували
багато відомих західних вчених, зокрема А. Берлі, Р. Брейлі, П. Гохан, Т. Коупленд, С. Майєрс, Р. Сміт, Р. Фостер,
А. Лажу, Дж. Ван Хорн та ін.
Теоретичні та практичні аспекти процесів злиття і поглинання банківських установ висвітлені в наукових
публікаціях таких вітчизняних авторів, як: Богма С.Д., Васильчишин О.Б., Вішнякова О.В., Горбатюк Л.А.,
Д'яконова І.І., Кичань О.М., Костюченко Я.О., Левківський В.М., Мусій Я.М., Паньків Х.П., Суторміна К.М.,
Фірман Р.В., Чурило П.Б., Шпигоцька Н.О., Шульга К.Д. та інші.
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Метою статті є аналіз ринку консолідації в банківській сфері у світі та в Україні, визначення та
систематизація характерних особливостей його розвитку для дослідження ключових причин процесів злиття та
поглинання в банківській сфері.
Виклад основного матеріалу. Глобалізація виступила одним з основних чинників прискорення
конкурентного тиску на фінансових ринках. При такій досить складній обстановці, банки вибирають
консолідацію як кращий спосіб виживання і конкуренції з суперниками. Тому, злиття у фінансовому секторі в
складних умовах є кращою стратегічної альтернативою для банків «залишитися в строю». Найсильніші
коливання світового фінансового ринку перетворили злиття і поглинання в досить популярну бізнес форму
банківських союзів, які беруть на себе критично важливі структурні корпоративні зміни. Деякі банки роблять це
шляхом поглинання за рахунок придбання іншого банку, який, втрачає свою ідентичність. Завдяки консолідації,
два або більше банків створюють нову спільну структуру, в якій кожна організаційна одиниця повністю
інтегрується в нову юридичну особу. Процес консолідації передбачає, що придбана компанія передає всі свої
акції, активи і зобов'язання компанії, що купує за допомогою пайової участі або обміну грошей. У свою чергу,
придбання передбачає, що банк ініціатор бере на себе відповідальність за інші банки і об'єднує всі свої операції
в рамках єдиного нового альянсу.
За останній час процеси консолідації в світовій банківській сфері значно посилилися. Експерти,
проаналізувавши угоди по злиттю і поглинанню, вчинені в кінці XX - початку XXI ст., виділили три типи угод,
характерних для основних світових банківських систем [4].
Угоди зі злиття і поглинання першого типу характеризуються, тим, що сприяють укрупнення окремих
національних банківських одиниць за допомогою поглинання ними середніх і дрібних банків. Такі операції
проводилися, як правило, всередині країни. У багатьох країнах угоди по злиттю і поглинанню здійснювалися з
метою розвитку комерційних банків до рівня «too big to fail».
Угоди зі злиття і угодою другого типу - міжнаціональні або трансатлантичні. Ці угоди, так само, як і
угоди першого типу, спрямовані на збільшення, приріст і розвиток. Для європейських кредитних організацій
особливо привабливим є фінансовий ринок США. Його прибутковість, обсяги і високий рівень фрагментації
спонукають банки до нових угод M & A. Наприклад, Royal Bank of Scotland в період 1988-2004 рр. здійснив 26
поглинань на території США, ставши п'ятим банком в світі за ринковою капіталізацією [2].
Третій тип угод по злиттю почав виділятися серед загального числа угод порівняно недавно. Це угоди по
злиттю і поглинанню, де одна зі сторін за допомогою укладення даної угоди уникає банкрутства. Механізми
впливу на банки, близькі до руйнування, в кожній країні свої.
Глобалізаційні процеси у фінансовій сфері обумовлюють міждержавне переміщення банківських
ресурсів і зростання питомої ваги іноземної складової в структурі банківського капіталу національних
банківських систем (табл. 1). Це, в свою чергу, впливає на формування конкурентного середовища, рівень
фінансової стійкості та ефективності функціонування кожної окремо взятої банківської системи зокрема та
світового фінансового сектора в цілому.
Таблиця 1
Іноземна присутність банків в розрізі регіонів світу
1995
Загальні
Загальні
Загальна
активи
активи,
частка
Регіони
банків контрольовані іноземни
(кількість країн)
(млрд. дол.) іноземним х активів
капіталом
(%)
(млрд. дол.)
Північна Америка (2)
4467
454
10
Західна Європа (19)
16320
3755
23
Східна Європа (17)
319
80
25
Латинська Америка (14)
591
108
18
Африка (25)
154
13
8
Середній Схід (9)
625
85
14
Центральна Азія (4)
150
3
2
Східна Азія і Океанія
10543
545
11
(13)
Всі країни (105)
33169
5043
15
Примітка. Складено автором на основі [5]

2017
Зміни
Загальні
Загальні
Загальна
У
У
активи
активи,
частка загальних загальній
банків контрольован іноземних активах
частці
(млрд. і іноземним активів
банків іноземних
дол.)
капіталом
(%)
(млрд.
активів
(млрд. дол.)
дол.)
(%)
10242
2155
21
1701
11
31797
9142
29
5387
6
632
369
58
289
33
1032
392
28
284
20
156
12
8
-1
-1
1194
202
17
117
3
390
9
2
6
0
721
758
6
213
1
57165

13039

23

7996

8

Як свідчить таблиця 1, протягом останнього десятиліття безперечними лідерами банківського сектора за
обсягом активів є країни Західної Європи та Східної Азії. При цьому за останнє десятиліття спостерігається
значне прискорення темпів зростання присутності іноземних банків в країнах Східної і Західної Європи,
Латинської Америки.
Аналіз досвіду розвинутих країн свідчить, що в їхніх фінансових системах консолідація здійснюється за
кількома напрямками [2]:
– серед установ, що конкурують в одному і тому самому сегменті фінансового сектора певної країни
(банк Німеччини);
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– серед установ, які функціонують у різних ринкових сегментах однієї країни (банк Великої Британії –
страхова компанія Великої Британії);
– серед установ, що діють в одному і тому самому сегменті фінансового сектора, але знаходяться в різних
країнах (банк Фінляндії – банк Швейцарії);
– серед установ, які займають різні ринкові сегменти і діють у різних країнах (банк США – інвестиційна
компанія Великої Британії).
Інтенсивно процеси реструктуризації та реорганізації відбувались в США і Великобританія, країни
західної Європи і Японія до 1990-х років характеризувалися низькою активністю даних процесів.
Аналізуючи зарубіжний досвід, варто звернути увагу все-таки на європейський ринок злиття і
поглинання в банківській сфері, де ключовим специфічним фактором, що стимулює цю активність є введення
єдиної європейської валюти (євро) [5].
Європейський центральний банк виділяє чотири мотиви для злиття у фінансовому секторі загалом та у
банківському зокрема [5]: підвищення ефективності та прибутковості; розширення асортименту і клієнтської
бази; експансія в інші регіони; максимізація акціонерної вартості.
За період існування Європейського Союзу в різних країнах суттєво скоротилася кількість банків, а саме:
в Німеччині – на 1416, у Франції – на 674, в Нідерландах – на 395, в Італії – на 252, в Австрії – на 177, в Іспанії –
на 166, у Великобританії – на 162, в Данії – на 92, в Португалії – на 79 тощо [5] (табл. 2):
Таблиця 2
Скорочення кількості банків в європейських країнах, ХХ-XXI ст.
Кількість банків, що було
скорочено
Німеччина
1416
Франція
674
Нідерланди
395
Італія
252
Австрія
177
Примітка. Складено автором на основі [5]
Країни

Країни
Іспанія
Великобританія
Данія
Португалія

Кількість банків, що
було скорочено
166
162
92
79

Протягом останніх п’яти років найбільш концентрованими вважаються банківські системи таких країн
світу, як: Нідерланди (частка активів п’яти найбільших банків у сукупному обсязі активів складає 93 %),
Австралія (90 %), Німеччина (85 %), Канада (84 %), Іспанія (80 %), Великобританія (77 %), Корея (74 %), Мексика
(72 %), Італія (71 %), Малайзія (67 %), Філіппіни (67 %).
Найбільша кількість угод М&A між банками на світовому ринку була укладена у1999 році (близько
1750 угод вартістю 570 млрд. дол. США) та у 2007 році (близько 1500 угод вартістю 560 млрд. дол. США) [6, с.8].
Так, на конференції «Європейська банківська індустрія: що далі?», що проходила 7 липня 2016 року у
Мадриді, віце-президент Європейсього центрального банку Вітор Констаньйо окреслив сучасні виклики для
європейської банківської галузі. Так, Вітор Констаньйо зазначив, що надмірна спроможність в європейському
банківському секторі означає, що ця сфера має продовжувати скорочуватися в майбутньому [4].
Можливі способи консолідації в банківському секторі включають злиття та поглинання на внутрішніх та
інші транскордонних ринках, скорочення бізнесів (особливо великими та складними банками), а також
вирішення та упорядковані виходи (див. рис. 1):
Внутрішньоринкові

Транскордонні

60
51
40

2001

38

29

24

2007

2010

7

6

10

36

18

8

2015

2016

2017

Рис. 1. Динаміка кількості угод М&А в банківській сфері ЄС, 2000-2017 рр.
Примітка. Побудовано автором на основі [5]

Кількість угод M&A в європейській банківській сфері супроводжується скороченням. Проте, як
підкреслив віце-президент ЄЦБ Вітор Констаньйо, злиття і поглинання є найкращим варіантом консолідації в
секторі. Для економіки зони євро потрібні великі та ефективні банки для управління та диверсифікації ризиків на
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європейському єдиному ринку, але їх має бути небагато. Це допоможе використати всі переваги банківського
союзу та покращити компроміс між фінансовою стабільністю та економічною ефективністю [109].
При аналізі процесів концентрації банків в країнах Євросоюзу слід враховувати також і такі труднощі:
− незважаючи на активні інтеграційні процеси всередині регіону, місцеві органи влади зберігали за
собою право мати нагляд і регулювання;
− простежується жорстка позиція регуляторів при злитті і поглинання іноземними транснаціональними
банківськими групами;
− посилений рівень конкуренції з широкою мережею банків;
− висока вартість європейських комерційних банків, яка сягає близько 20-30 річного періоду прибутку
організації;
− недовіру місцевого споживача до «чужим» іменах в банківській сфері.
Сьогодні по всьому світу активно йде процес об'єднання банківських систем розвинених і країн, що
розвиваються. Останніми роками спостерігається значний інтерес іноземних інвесторів до банківського сектору
України з огляду на високий потенціал його розвитку, що відкриває для вітчизняної економіки як нові
можливості розвитку, так і певні загрози, які можна було спостерігати під час фінансової кризи.
Українська банківська система все ще не має достатньої міцності і стійкості. Кризові тенденції в
українському фінансовому секторі, які були обумовлені несприятливим макроекономічним кліматом і загальною
економічною кон'юнктурою економіки стали особливо помітні починаючи з 2014 року, і здійснили негативний
вплив на всі кредитні організації.
В даний час в Україні ї кількість ліквідованих банків зростає (табл. 3), в більшості випадків, без вжиття
заходів щодо оздоровлення. Наслідки ліквідації, в першу чергу, відображаються на клієнтах банків - підприємців
та вкладників, так як українська банківська система не передбачає повного відшкодування збитку.
Таблиця 3
Кількість банків України, 2014-2017 рр.
2014
2015
2016
2017
Кіль%
Кіль%
Кіль%
Кіль%
кість
кість
кість
кість
Платоспроможні
147
100,0
117
100,0
96
100,0
82
100,0
Всього, в т.ч.
Державні
7
4,8
7
5,9
6
6,3
6
6,0
Іноземні

25

17,0

25

21,4

25

26,0

23

28,1

Приватні

115

78,2

85

72,7

65

67,7

54

65,9

Неплатоспроможні

16

10,9

3

2,6

4

4,2

2

2,4

Примітка. Складено автором за даними [6]

Як видно з аналізу даних табл. 2, функціонування банківської сфери на сучасному етапі характеризує
тенденція скорочення кількості вітчизняних банків, а частка іноземних банків в загальній кількості таких установ
є досить вагомою (28,1%).
Сьогодні в банківській системі України найбільша частка власного капіталу зосереджена в банках
іноземних групп. Так, станом на 01.01.2018 року частка іноземного капіталу в статуному капіталі банків
становить 48,84% [6], (див. рис. 2):

Банки з
приватним
капіталом
7,1%
Банки
іноземних
банківських
груп 48,8%

Державні
банки
44,1%

Рис. 2. Розподіл власного капіталу за групами банків в Україні, 2017 р.
Примітка. Побудовано автором на основі [6]
Другу позицію займають банки з державною формою власності – 44,10%, які поступово зміцнюють
власні позиції. Цей факт свідчить про поступову трансформацію системно важливих банків в державні та
домінування останніх відносно приватних банків.
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Для поточного періоду характерне підвищення рівня концентрації капіталу, посилення конкуренції,
зростання вимог до достатності банківського капіталу. Дані фактори змушують банки шукати шлях підвищення
своєї конкурентоспроможності.
Також в банківській сфері України склалася негативна тенденція щодо виходу іноземних банків з
українського ринку. Так, протягом останніх років з українського ринку вийшла значна кількість іноземних
інвесторів, що мали частку в українських банках, а головні акціонери яких знаходяться в економічно розвинутих
європейських країнах, наприклад, Bayerische Landesbank (Німеччина), Volksbank (Австрія), Bank Forum
(Німеччина), Societe Generale (Франція), Erste Bank (Австрія), Home Credit Bank (Чехія), Dresdner Bank
(Німеччина), Pekao (Польща) та інші .
Як вважають експерти, зокрема український економіст О.І. Соскін, вихід іноземного капіталу з
банківської системи України призведе до її занепаду, оскільки саме завдяки європейським банкам, які відкрили
в Україні свої дочірні банки, вітчизняній фінансовій системі вдалось протистояти світовій кризі у 2008 році [3].
Проте, в результаті виведення своїх коштів з вітчизняної банківської системи, іноземні банки не призвели до її
занепаду в період відновлення фінансової діяльності банківських установ після світової фінансової кризи.
В Україні небагато випадків, коли банки застосовують процеси злиття і поглинань. Насамперед
ініціаторами були банки зі 100-відсотковим іноземним капіталом: Райффайзен Інтернешнл, Volksbank
International AG, Svedbank, Erste Bank. Вітчизняні банки отримували доступ до більшої матеріальної бази,
міжнародного досвіду управління, використання моделі оптимізованих гнучких процесів. Іноземні банки, своєю
чергою, прагнуть розширити географічні межі власного впливу та мати можливість функціонувати на
банківському ринку з вищими ставками порівняно з їх вітчизняними . Зважаючи на політико-економічну кризу в
Україні інтерес іноземних інвесторів до вітчизняної банківської системи зменшився, саме через це збільшення
кількості процесів злиття та поглинання з іноземними банками у найближчий час очікувати не варто.
Висновки. Таким чином, можна виділити фактори, що перешкоджають ефективному розвитку ринку
банківських злиттів і поглинань. В першу чергу це низький рівень диверсифікації економіки і недостатність
внутрішньої інтегрованості, що обумовлює негативні явища на банківському ринку злиттів і поглинань. У
банківській сфері відчувається недостатність правового регулювання. Що в свою чергу вимагає теоретичного
осмислення і розробки ефективних нормативних актів. В даний час в країні відсутня єдина державна політика в
області фінансових ринків, в тому числі і ринку злиттів і поглинань кредитних організацій. Для українського
бізнесу в цілому і для банківського сектора зокрема характерний низький рівень прозорості та ділової етики
бізнесу. Засобом, яке дозволить упорядкувати угоди по злиттю і поглинанню, може виступати визначення заходів
державного регулювання ринку злиттів і поглинань банків, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню ролі банків
як складових елементів економічної політики.
Процеси банківських злиттів і поглинань мають ряд наслідків. Серед позитивних наслідків
варто виділити:
- утворення широкопрофільних банківських та інвестиційних груп;
- диверсифікація
банківських
продуктів
для
роздрібного,
корпоративного
та
інвестиційного обслуговування;
- іноземний банківський капітал виступає стимулюючим фактором для об'єднання.
Процес банківських злиттів і поглинань має і негативні наслідки:
- можливе використання адміністративного ресурсу для здійснення рейдерських операцій;
- зростає роль іноземних банків як самостійних гравців на українському ринку, а також спостерігається
збільшення частки їх участі в статутному капіталі українських банків.
Аналіз зарубіжного досвіду консолідації банківського сектору підтверджує, що в Україні можна
застосовувати всі інструменти реструктуризації, які використовують в зарубіжних країнах, зокрема, вливання
урядового капіталу у формі капіталізації банків урядом та придбання українських банків іноземними.
Рішення проблем в області злиттів і поглинань банків буде сприяти підвищенню стійкості української
банківської системи, її стабільності і конкурентоспроможності. Від ситуації в банківській сфері залежить
розвиток економіки країни в цілому, що особливо актуально в сучасних умовах.
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ РИНКІВ УКРАЇНИ:
ШАНХАЙСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА (ШОС)
Анотація. Досліджено потенціал диверсифікації зовнішньоекономічних ринків України завдяки
співпраці з країнами-членами Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Визначено зміну розподілу
експортно-імпортних потоків між Україною та країнами-членами ШОС, зменшення питомої ваги ШОС у
зовнішньо-торгівельному обороті України в динаміці з урахуванням змін у геоекономічній стратегії України.
Проаналізовано потенціал співпраці України з найбільшими країнами-партнерами в рамках ШОС (Індією,
Китаєм та Росією) протягом 2013–2017 років за допомогою індексу інтенсивності двосторонньої торгівлі.
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Аннотация. Исследован потенциал диверсификации внешнеэкономических рынков Украины благодаря
сотрудничеству со странами-членами ШОС. Определены изменение распределения экспортно-импортных
потоков между Украиной и странами-членами ШОС, уменьшение удельного веса ШОС во внешнеторговом
обороте Украины в динамике с учетом изменений в геоэкономической стратегии Украины. Проанализированы
потенциал сотрудничества Украины с крупнейшими странами-партнерами в рамках ШОС (Индией, Китаем и
Россией) в течение 2013-2017 годов с помощью индекса интенсивности двусторонней торговли.
Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, Украина, диверсификация,
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DIVERSIFICATION OF FOREIGN ECONOMIC MARKETS OF UKRAINE:
SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION (SCO)
Annotation. The potential of diversification of foreign economic markets of Ukraine through cooperation with
the Shanghai Cooperation Organization (SCO) member states is explored. The change in the distribution of exportimport flows between Ukraine and the SCO member states, the reduction of the share of the SCO in the foreign trade
turnover of Ukraine in the dynamics, taking into account changes in the geoeconomic strategy of Ukraine, is determined.
The evaluation of Ukraine's cooperation with the largest SCO partner countries (India, China and Russia) during 20132017 has been evaluated, with the calculation of the index of the intensity of bilateral trade.
Key words: Shanghai Cooperation Organization, Ukraine, diversification, foreign trade markets, export, import,
foreign trade turnover, index of intensity of bilateral trade.
Актуальність проблеми. Шанхайська організація співробітництва (ШОС) займає важливе місце серед
інтеграційних об’єднань азійського регіону. Якщо спочатку пріоритет в рамках ШОС віддавався боротьбі з
тероризмом та створенням безпечного розвитку регіону, то в подальшому стала посилюватися орієнтація країнчленів ШОС на розвиток економічного співробітництва. Діяльність ШОС привертає увагу політологів,
економістів, дипломатичних і фінансових кіл. Засновники ШОС постійно підкреслюють, що їхня організація ˗ не
військовий блок, а є відкрита міжнародна структура, котра орієнтована на широке співробітництво. Більшість
країн-членів ШОС одночасно є учасниками інших регіональних об’єднань: Співдружності Незалежних Держав
(СНД), Організація договору про колективну безпеку (Ташкентський договір, ОДКБ), Євразійського
економічного співтовариства (ЄврАзЕС), а також ряду міжнародних програм: Центрально-Азійського
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регіонального економічного співробітництва і Спеціальної програми для економік Центральної Азії (SPECA) та
ін. У зв’язку з цим виникає питання про призначення ШОС, функції цієї Організації в Євразії та на світовій арені,
про значення Організації для країн-членів. Ще однією причиною зростання уваги до ШОС є вагомість цієї
Організації з точки зору світової енергетики і транспорту, створення в регіоні нових енергетичної і транспортної
інфраструктури, очікуваного зростання енергоспоживання в країнах Організації. В даний час не має впевненості
у напрямках подальшого розвитку ШОС: чи буде відбуватися реальна багатостороння економічна інтеграція між
країнами-членами чи Організація залишиться міжнародним інститутом двостороннього співробітництва.
Безумовно, вивчення співробітництва з ШОС є вельми важливим для реалізації національних інтересів України
в контексті диверсифікації зовнішньоекономічних ринків.
Аналіз досліджень і публікацій. Зазначимо, що теоретико-методологічне обґрунтування розвитку ШОС
та взаємодії окремих країн з ШОС більшою мірою представлено в працях зарубіжних науковців (див. праці [1–
9]). Найважливіші аспекти диверсифікації зовнішьоекономічних ринків України з урахуванням фактору
інтеграційного співробітництва були розглянуті в роботах Антонюк Л.Л., Лук’яненка Д.Г., Поручника А.М.,
Столярчук Я.М, Циганкової Т.М. та інших. [10–11]. Торговельно-економічні зв’язки України в рамках ШОС не
отримали належного розгляду, зокрема відмітимо роботи Радзієвської С.О., Мірошниченко Т.М. [12–13].
Більшою мірою досліджені двосторонні відносини між Україною та окремими країнами, які є членами ШОС
(див. [14–19]).
Метою статті є дослідження потенціалу диверсифікації зовнішньоекономічних ринків України завдяки
співпраці з країнами-членами ШОС.
Виклад основного матеріалу. Україна займає вигідне географічне положення, що дає змогу вести
співпрацю як із Європейським Союзом, так і з азійськими інтеграційними об’єднаннями, включаючи ШОС. Але
у зв’язку зі змінами, що відбулися у економіко-політичній та геостратегічній спрямованості України за останні
п’ять років, можна прослідкувати й зменшення активності співпраці України із країнами азійського регіону,
передусім – з країнами Центральної Азії. В динаміці за 2013–2017 роки експорт між Україною та країнами ШОС
(Республіка Індія (Індія), Республіка Казахстан (Казахстан), Китайська Народна Республіка (КНР, Китай),
Киргизька Республіка (Киргизстан), Російська Федерація (РФ, Росія), Республіка Таджикистан (Таджикистан) та
Республіка Узбекистан (Узбекистан)) представлено у таблиці 1.
Таблиця 1
Експорт України до країн-членів ШОС, 2013–2017 роки, млн дол. США
Країна
Індія
Казахстан
Китай
Киргизстан
Пакистан
Росія
Таджикистан
Узбекистан

2013
1974,7
2120,0
2726,7
134,8
234,1
15065,1
61,3
352,1

2014
1817,4
1073,2
2674,1
102,5
397,8
9799,2
46,7
308,6

2015
1444,2
712,8
2399,1
75,5
111,0
4829,9
29,9
174,5

2016
1903,3
400,1
1832,5
40,4
114,3
3591,8
25,4
142,4

2017
2315,9
365,2
1947,9
32,8
149,9
3886,2
34,8
146,9

Джерело: складено на основі [20].
Згідно даних Державної служби статистики України (Держстату) на 2017 рік, вагомими статтями
експорту до РФ є чорні метали (18,4% всього експорту), продукти неорганічної хімії (15,5%) та ядерні реактори,
котли і машини (17,1%), до КНР – зернові культури (30,5% всього експорту), руди, шлаки та зола (29,8%).
Найважливішою статтею експорту до Індії є олії та жири рослинного або тваринного походження – 71,8% від
всього експорту до цієї країни, або 1,5 млрд дол. США [21]. На основі даних МВФ [19], було розраховано частку
країн ШОС в загальному обсязі українського експорту, яка складала у 2013 році 35,8%, у 2017 році – 21,02%. За
п’ять років 2013 по 2017 роки відбулися зміни: зменшилися обсяги загального експорту України та експорту до
країн ШОС, змінився розподіл експортних потоків між країнами-членами ШОС та рештою світу (див. рис. 1).
2017

з іншими країнами;
33362,36

із ШОС; 8879,6

2015

загально по світу; 42241,96

загально по світу; 38134,81
з іншими країнами; 28357,91

із ШОС; 9776,9

загально по світу; 63308,21
2013

з іншими країнами; 40639,31

із ШОС; 22668,8
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Рис. 1. Порівняння обсягів експорту України до країн-членів ШОС, інших країн світу та світу у цілому,
2013, 2015, 2017 роки, млн дол. США. Джерело: побудовано на основі [20].
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Найбільшими партнерами України по імпорту в рамках ШОС є Росія, Китай та Індія. Як свідчать дані
табл. 2 зниження імпорту України до всіх країн-членів ШОС спостерігалось з 2014 по 2015 роки. Імпорт з
більшості постсоціалістичних країн продовжував знижуватись і в наступні роки (як не дивно, винятком стала
Росія, імпорт з якої зріс у 2017 році порівняно з попереднім роком на 27%). Натомість вже з 2016 року почалось
зростання імпорту з Індії, Китаю, Узбекистану (див. табл. 2).
Таблиця 2
Імпорт України з країн-членів ШОС, 2013–2017 роки, млн дол. США
Країна
Індія
Казахстан
Китай
Киргизстан
Пакистан
Росія
Таджикистан
Узбекистан

2013

2014

2015

838,9
683,02
7900,8
11,8
93,5
23234,2
5,2
91,6

656,4
375,8
5408,9
4,3
100,7
12678,7
3,2
72,8

2016

442,9
372,9
3770,0
5,8
61,2
7485,2
2,7
62,3

2017

486,1
434,3
4688,5
1,8
47,7
5148,3
1,2
71,0

531,7
313,5
5466,5
3,1
55,7
7007,0
0,75
111,2

Джерело: складено на основі [20].
Найбільші обсяги імпортованих товарів з КНР припадають на електричні машини (26,4% всього
імпорту), ядерні реактори, котли і машини (19,1%). Майже половина (46,2%) імпорту із РФ припадає на
мінеральні палива, нафту та продукти її перегонки, 9,7% – добрива (розраховано за даними Держстату [21]).
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Рис. 2. Порівняння обсягів імпорту України до країн-членів ШОС, інших країн світу та світу у цілому,
2013, 2015, 2017 роки, млн дол. США
Джерело: побудовано на основі [20].
За даними експорту та імпорту був розрахований торговельний оборот між Україною та країнамичленами ШОС, який виглядає наступним чином (табл. 3).
Таблиця 3
Торговельний оборот України з країнами-членами ШОС, 2013–2017 роки, млн дол. США
Країна
Індія
Казахстан
Китай
Киргизстан
Пакистан
Росія
Таджикистан
Узбекистан

2013

2014

2015

2813,6
2803,0
10627,5
146,6
327,6
38299,3
66,5
443,7

2473,8
1449,0
8083,0
106,8
498,5
22477,9
49,9
381,4

1887,1
1085,7
6169,1
81,3
172,2
12315,1
32,6
236,8

2016
2389,4
834,4
6521,0
42,2
162,0
8740,1
26,6
213,4

2017
2847,6
678,7
7414,4
35,9
205,6
10893,2
35,55
258,1

Джерело: розраховано на основі даних таблиць 1 та 2.
Обсяги торгівельного обороту з країнами-членами ШОС ілюструють не лише компліментарність
взаємної торгівлі та рівень двосторонніх економічних відносин України з цими країнами, але й відображають
зовнішньополітичну складову міжнародних відносин. Відтак, попри перспективність експорту вітчизняних
товарів з високою доданою вартістю [12] до Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану,
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транспортне та торговельне ембарго та всілякі обмеження в рамках підконтрольних інтеграційних структур
(ЄврАзЕС, СНД) з боку Росії перешкоджають розвитку взаємовигідних відносин з цими країнами.
Суттєві зміни відбулися у період 2013–2017 років (див. рис. 3). Як демонструє рис. 3 зменшилася не лише
частка торгового обороту із країнами ШОС, а й обсяги загального зовнішньоторговельного обороту України.

2017
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Рис. 3. Порівняння обсягів торгового обороту України країн-членів ШОС, інших країн світу та світу у
цілому, 2013, 2015, 2017 роки, млн дол. США
Джерело: побудовано на основі [20].
Розвиток відносин України з державами Центральної та Південної Азії, безумовно, входить в сферу
українських інтересів. Проаналізуємо потенціал диверсифікації зовнішньої торгівлі України завдяки співпраці з
найбільшими країнами-партнерами в рамках ШОС за допомогою індексу інтенсивності двосторонньої торгівлі,
який показує співвідношення експорту однієї країни до країни-торговельного партнера та загального світового
експорту країни-торгового партнера, з відношенням питомої ваги імпорту країни-торговельного партнера у
загальному обсязі світового імпорту. За умови значення індексу більше одиниці, торговельні відносини країн
вважають інтенсивними, значення індексу менше одиниці – слабкими, якщо індекс дорівнюватиме одиниці –
торгівельні відносини на задовільному рівні.
Для розрахунку використовують формулу (1):
TDCij = (XiJ/ Xi) / (Mj/ Mw), (1)

(1)

де TDCij – індекс двосторонньої торговельної інтеграції між країнами і та j,
Xi – обсяг експорту країни і;
Mj – обсяг імпорту країни j;
XiJ – експорт країни і до країни j;
Mw – обсяг світового імпорту.
Для проведення аналізу нами обрано числові ряди даних двосторонньої торгівлі між Україною та трьома
найбільшими за обсягами зовнішньоторговельного обороту країнами (Індія, Китай та Росія) у проміжку часу з
2013 по 2017 роки. Розрахунки інтенсивності двосторонньої торгівлі України, Індії, Китаю та Росії свідчать про
інтенсивність торгівлі в двосторонніх відносинах Україна-Індія, Україна-Росія та Росія-Україна (див. табл. 4).
Таблиця 4
Динаміка індексу інтенсивності двосторонньої торгівлі України, Індії, Китаю та Росії, 2013–2017 роки
2013
2014
2015
2016
2017
Індекс
TDC Україна-Індія
TDC Індія-Україна

1,26
0,38

1,39
0,44

1,61
0,42

2,35
0,46

2,04
0,4

TDC Україна-Китай

0,42

0,48

0,65

0,51

0,45

TDC Китай-Україна

0,87
14,28

0,76
11,97

0,68
11,47

0,82
8,70

0,82
7,10

7,08
7,91
TDC Росія-Україна
Джерело: розраховано за даними [20].

9,19

8,99

7,98

TDC Україна-Росія

Оскільки торговельно-економічний напрямок є одним із пріоритетних для ШОС, в разі співпраці з цією
організацією Україна отримає шанс використання інвестиційного потенціалу, налагодження співпраці з різними
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її інститутами, а також розширення економічної взаємодії з другою економікою світу, найбільшим експортером –
Китаєм [15; 17]. Ще у 2016 році в Києві відбувся форум, присвячений розвитку транспортного інфраструктурного
проекту Новий Шовковий шлях (або «Один пояс, один шлях»), на якому Надзвичайний і Повноважний
Посол Китайської Народної Республіки в Україні Ду Вей заявив, що «реалізація даного проекту, котрий сприяє
активізації економічного співробітництва та збільшення обсягів взаємної торгівлі між КНР та Європою, є
неповноцінним без участі України» [22]. Розвиток транспортного потенціалу в рамках співпраці з ШОС міг би
стати дуже перспективним для України. Зокрема, її участь в проекті «Один пояс, один шлях» було б вигідною як
для неї самої, так і для Організації, оскільки український транзит має великий потенціал. Однак реалізації участі
в цьому та інших проектах центральноазійського регіону перешкоджає геоекономічна політика Росії, а також ряд
невирішених економічних перешкод з боку України (поліпшення транспортної інфраструктури: оптимізація
обробки вантажів та зниження трансакційних витрат в портах, поліпшення залізничних та автомобільних шляхів,
стану автотранспорту та вантажних вагонів; удосконалення митного оформлення). Тому пілотний проект з
контейнерних перевезень комбінованим транспортом (морським та залізничним) за маршрутом від України до
Китаю в обхід Росії виявився не вдалим. Оптимізація вантажних сполучень між Європою та Азією більш ніж
актуальні, адже з 1 січня 2016 року Україна і ЄС підписали двосторонню Угоду про повноцінну і всеосяжну зону
вільної торгівлі, що підвищує транзитний статус нашої країни.
Окрім транспортного партнерства із країнами ШОС, варто виокремити й енергетичне партнерство. У
2013 році було відкрито представництво Ділового Клубу ШОС в Києві, у 2014 році було проведено конференцію
«Економічне співробітництво України з країнами ШОС», на якій розглядалася перспектива партнерства в рамках
Енергетичного клубу ШОС. Однак агресія з боку Росії, окупація частини території України призвела до
застосування економічних санкцій та зовнішньо-торговельних обмежень не тільки з Росією, але й з іншими
країнами пострадянського простору, зокрема і тими, які входять до ШОС (Росія, Казахстан, Киргизстан,
Таджикистан, Узбекистан). Відповідно Україна змінила не лише зовнішньоторговельну, але й енергетичну
стратегію, що позначилось суттєвим зниженням споживання російських, казахських та туркменських
енергоресурсів. Однак брати участь в роботі Енергетичного клубу ШОС в ролі спостерігача дасть змогу
обговорювати енергетичні стратегії в рамках даної структури.
Загалом, для ШОС співпраця з Україною є також достатньо вигідною, адже Україна, по-перше, має
гарний ресурсний потенціал, представляє інтерес у промисловому та сільськогосподарському секторі економіки,
а, по-друге, країна наділена вигідним геополітичним потенціалом – знаходиться на багатовікових транзитних
шляхах Азії, має вихід на інші континенти через Чорне море, що дає змогу позиціонувати себе як важливої
транзитної держави. Також, Україна відноситься до країн Східної Європи і цікавить ШОС ще і як держава
«європейської ланки», партнерство з якою може сприяти налагодженню зв’язків ШОС зі східноєвропейським
регіоном, а в подальшому і з Європою в цілому. Внаслідок цього, на світовій арені Україна набуває дещо іншого
геополітичного значення, для неї відкриваються нові можливості. Але, варто підкреслити, що ставлення
експертів до можливості приєднання України до ШОС є вельми суперечливим. Негативне сприймання цієї ідеї
аргументується, перш за все геополітичним чинником оскільки до цієї структури входить Росія – країна-агресор.
Україна уникала участі в організаціях з домінантою Росії навіть до офіційного закріплення євроінтеграційного
пріоритету у стратегічних документах. Однак, що стосується ШОС, то, зазначимо, що Росія претендує на
лідерські позиції, але об’єктивно поступається Китаю за впливом в ШОС. Інший аргумент проти співпраці
активізації України з ШОС - географічна віддаленість від азійського регіону. Щодо цього зауважимо, що в
глобалізованому світі географічні рамки не є визначальними, а як ми зазначали Україна має потужний
транзитний потенціал.
Висновки. Дослідження економічної співпраці України з країнами-членами ШОС дає змогу визначити
зменшення обсягів торгівельного обороту України з країнами ШОС, зміну розподілу експортно-імпортних
потоків між Україною та країнами-членами ШОС, зменшенням питомої ваги ШОС у зовнішньо-торгівельному
обороті України в динаміці з урахуванням змін у геоекономічній стратегії України. Разом з тим, відзначимо
перспективність співпраці з цією організацією в завданні диверсифікації зовнішньо-економічних ринків України.
З огляду на темпи розвитку ШОС, її ресурсний, територіальний та демографічний потенціал, зростаючу роль та
авторитет на світовій арені, зниження впливу Росії в рамках ШОС, очевидно, що вона буде мати вагомий вплив
на систему міжнародних відносин. Тісне партнерство із ШОС, а у перспективі – отримання статусу спостерігача
ШОС, дозволило б Україні не тільки зміцнити та розширити міжнародні зв’язки, а й вести тісну співпрацю з
різними економічними партнерами, що в умовах уповільнення темпів зростання світової економіки складає
запоруку добробуту. Україна і ШОС можуть розвивати співробітництво в сферах економіки, транспорту,
енергетики, інноваційного співробітництва. Все це дасть можливість отримання великих інвестицій, освоєння
нових ринків, більш активної участі в економічному житті азійського регіону. Отримання Україною статусу
спостерігача ШОС надало б можливість брати участь в інтеграційних процесах азійського регіону, що, в свою
чергу, матиме позитивний вплив на формування зовнішньої політики в цій частині континенту, сприяти
поліпшенню іміджу держави на міжнародній арені та просуванню національних брендів на нові ринки збуту.
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Анотація. В статті досліджуються сучасні тенденції формування та реалізації інтелектуального
капіталу в корпоративному сектору економіки України. Розкрито динаміку та особливості процесу підготовки
людського капіталу в українських корпоративних університетах; проаналізовано динаміку витрат бізнесу на
наукові дослідження та розробки. Доведено значний потенціал української економіки в розвитку ІТ-сектору,
накопичення висококваліфікованого людського капіталу, поширенні аутсорсингової діяльності.
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
УКРАИНСКОГО БИЗНЕСА
Аннотация. В статье исследуются современные тенденции формирования и реализации
интеллектуального капитала в корпоративном сектора экономики Украины. Раскрыто динамику и
особенности процесса подготовки человеческого капитала в украинских корпоративных университетах;
проанализирована динамика расходов бизнеса на научные исследования и разработки. Доказано значительный
потенциал украинской экономики в развитии ИТ-сектора, накопления высококвалифицированного человеческого
капитала, распространении аутсорсинговой деятельности.
Ключевые слова: транснациональные корпорации, интеллектуальный капитал, человеческий капитал,
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PROBLEMS AND PECULIARITIES OF THE FORMATION OF INTELLECTUAL CAPITAL
OF UKRAINIAN BUSINESS
Abstract. The article investigates the current trends in the formation and implementation of intellectual capital in
the corporate sector of the Ukrainian economy. The dynamics and peculiarities of the human capital preparation process
in Ukrainian corporate universities are revealed; the dynamics of business expenses for research and development are
analyzed. The significant potential of the Ukrainian economy in the development of the IT sector, the accumulation of
highly skilled human capital, and the expansion of outsourcing activities have been demonstrated.
Key words: transnational corporations, intellectual capital, human capital, corporate university, outsourcing,
mergers and acquisitions.
Актуальність дослідження. Формування та реалізація інтелектуального капітал набуває особливо
важливого значення в умовах формування економіки знань та зміни технологічного укладу, ціфровізації та
поширення штучного інтелекту (інтелектуальних роботів). На думку директора Dow Chemical Company «наш час
можна прирівняти до 1918 року – часів індустріалізації, і зараз ми переживаємо переломний момент, коли
переосмислюється поняття «робота» і те, якою буде робота у майбутньому»[5]. Для української економіки
актуальність проблематики накопичення інтелектуального капіталу зумовлено кількома різнонаправленими
тенденціями. По-перше це низька участь високотехнологічних секторів економіки у формуванні ВВП України.
По-друге, це високий рівень інтелектуального потенціалу української економіки, що не перетворюється у капітал.
Таким чином, потребують дослідження ключові тенденції розвитку інтелектуального капіталу українського
бізнесу та визначення його базових проблем, що перешкоджають його реалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку та формування інтелектуального капіталу є
ключовими у науковому пошуці значної кількості науковців. Так, теоретичні та практичні аспекти дослідження
людського капіталу як джерела інтелектуального визначаються та його ролі у розвитку суспільства в роботах
Грішнової О.А., Лібанової Е.М., загальні питання означення інтелектуального капіталу знаходимо в
дослідженнях Канигіна М.Ю. та Малицького Б.А., методи оцінки інтелектуального капіталу різних суб’єктів
економічної діяльності знаходимо в роботах Чемберліна Е., Хадсона Л, Уорда А., Маркова Н., Ескіндарова Т.,
Брукінга А. та ін.
Проте динамізм функціонування економіки призводять до необхідності постійного удосконалення
механізмів та форм накопичення інтелектуального капіталу бізнесу та підвищення ефективності його реалізації.
Метою статті є виявлення та аналіз ключових механізмів формування інтелектуального капіталу
українських компаній.
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Виклад основного матеріалу. Таланти та особистість в сучасних умовах стають основою вартості
компанії, найважливішим її активом, що складає не менше 50% її фінансової вартості. Саме ці фактори
актуалізують увагу до інтелектуального капіталу компанії в умовах формування індустрії 4.0, адже лише вони
можуть призвести до експоненціального зростання компанії та її конкурентоспроможності на ринку. Ці процеси
проявляються у двох основних площинах: по-перше це формування та нарощення власного інтелектуального
капіталу компанії, а по-друге це формування цілком нового ринку інтелектуального капіталу, що функціонує на
засадах аутсорсингу, лізингу чи консалтингу.
Нестача людського та інтелектуального потенціалу оцінюється як один з найбільших викликів для
розвитку компанії [5]. Існує думка, що розвиток технологій штучного інтелекту (ШІ) дозволить створити більше
робочих місць, ніж буде ліквідовано. В світлі цих тенденцій Україна може знайти своє місце, враховуючи
наявний інтелектуальний потенціал. Активізація цих процесів та їх поширення набули свого прояву через
формування Індексу інтелектуального капіталу компаній, а нарощення уваги до інтелектуального капіталу
компаній прослідковується в першу чергу через фінансові показники діяльності компаній. Загалом компанії, що
займають найвищі місця в рейтингу за Індексом інтелектуального капіталу збільшили витрати на НДДКР у 2016
році на 9% порівняно з 2015 роком [4].
Український ринок не характеризується високими показниками динамізму розвитку чи загалом значними
об’ємами, окрім того на ринку України спостерігаємо значне превалювання крупного бізнесу, який, проте, не
набуває форми транснаціональних корпорацій, адже за міжнародними класифікаціями українські компанії
можуть претендувати лише на компанії з ознаками ТНК. Так, сукупний дохід двохсот найбільших компаній
України становить 2,3 трлн.грн. у 2016 році, що загалом практично дорівнює ВВП України, проте навіть така
значна цифра у порівнянні зі світовими гігантами є досить незначною. Так, у доларовому еквіваленті станом на
2016 рік ця сума становить 85 млрд.дол., що є менше ніж дохід холдингу Alphabet (управляє Google), що становив
$90,3 млрд, а виручка всесвітньо відомого виробника гаджетів (компанії Apple) – $215 млрд.[2].
При цьому лідируючі місця в українському рейтингу посідають держані компанії, зокрема НАК «Нафтогаз
України» (161 млрд.грн.) та ДП «Енергоринок» (131 млрд.грн.). Проте третє місце займає гірничо-металургійний
комбінат «Арселор Міттал Кривий Ріг» (53 млрд.грн.), що є в структурі міжнародної корпорації ArcelorMittal,
крім якої до лідерів українського виробництва з іноземним капіталом входить лише БНК (Білорусь).
В 2017 році ситуація не надто змінилась і 200 найбільших компаній України разом отримали 2,8 трлн.грн.
доходу, що на 200 млрд. менше від номінального валового доходу країни, проте відносно 2016 року цей показник
виріс на 22%. За курсом Національного Банку України ця сума становить 98 млрд.дол., при цьому дохід
корпорації Samsung за 2017 рік становить 225,2 млрд.дол, а концерну Daimler AG, якому належить марка
Mercedes-Benz 174,3 млрд.євро [3].
Загалом, аналізуючи діяльність найбільших компаній України, варто відмітити, що найкрупніший бізнес
сконцентрований у низько технологічних секторах економіки, а іноземні інвестори концентрують свою
діяльність в секторі агропромислового комплексу (переважно експорт зернових та імпорт тютюнових виробів та
напоїв) та активізуються в ритейлі та дистрибуції. Загалом, серед найбільших компаній України більшість
функціонує в низькотехнологічних секторах, що не потребують високого рівня підготовки значної кількості
працівників. Фактично Україна експортує дешеву сировину, надаючи іншим країнам можливість виробляти
продукцію з вищим рівнем доданої вартості. В секторах з високим рівнем доданої вартості (машинобудування,
хімічна промисловість, ІТ-сектор) рівень доходу надзвичайно малий.
Серед 200 компаній найбільша кількість компаній сконцентрована у АПК (23 компанії, причому більшість
з них займаються експортом зернових та продажем тютюну та тютюнових виробів), 5 компаній працюють в
рітейлі, 4 компанії працюють в енергетичному секторі, 4 в дистрибуції (3 спеціалізуються на продажі автомобілів
та 1 на продажі побутової хімії), 2 компанії працюють в ІТ-секторі, 1 в гірничо-металургійному та 1 в
хімічному [3]. Проте, компанія, що працює в гірничо-металургійному комплексі входить до ТОП-10 найбільших
компаній України. Загалом іноземні компанії сконцентровано в секторах з низьким рівнем доданої вартості, що
дозволяє їм залучати ресурси інших країн, з іншого – економити на транзакціях. Враховуючи загальносвітові
технології технологізації низько технологічних секторів економіки в Україні можемо відмітити слабкі прояви
цих процесів, оскільки більшість компаній намагаються продавати в Україні власний продукт, дослідження ж
проводяться переважно в європейських компаніях.
Враховуючи означені ключові тенденції розвитку ринку України варто проаналізувати основні механізми
формування інтелектуального капіталу компаній України. Виокремлюється кілька механізмів, в двох ключових
напрямах: формування власного капіталу та залучення із зовнішніх джерел. Формування власного капіталу
відбувається в системі корпоративних університетів та через власну наукову та дослідну активність, залучення
ж через систему атсорсингу, лізингу персоналу чи через злиття та поглинання.
Формування власного капіталу відбувається в системі корпоративної підготовки фахівців та підвищення
кваліфікації вже існуючого персоналу. В основному це набуває форми або корпоративного університету або ж
структури наближеного типу. Корпоративні університети України не набули поширення як заклади такого плану
за кордоном. Перший корпоративний університет було відкрито лише на початку 2000-х і заснований в
колаборації між ПриватБанком та Києво-Могилянською Бізнес Школою. Окрім зазначеного університету
функціонує «Академія ДТЕК», Українська аграрна школа, університет EPAM Systems, академія бізнесу
Ernst&Young, Академія Deloitte, Метінвест та ін. [9] Так, наприклад, Метінвест пропонує три програми
підготовки: «Кадровий резерв», «ДНК менеджменту Метінвесту» та «Академія лідерства», які в переважній
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більшості мають класичний характер підготовки [12]. Українська Академія Deloitte функціонує в рамках
Університетського центру лідерства, що в свою чергу має глобальний характер. Цей центр був створений для
розуміння «робочого місця 21-го століття» [13] і в Україні проявляється через організацію навчальних програм
із фундаментальних бізнес-дисциплін, проведення освітніх семінарів, організацію сертифікаційних програм (з
можливістю отримання міжнародних сертифікатів у різних галузях) [11]. Академія ДТЕК теж пропонує більш
класичні форми навчання, серед них довгострокові програми (орієнтовані на керівників та з тривалістю до 1
року), тренінги (командні та індивідуального розвитку) та тімбілдинг (мотиваційні ігри, спрямовані на
підвищення командної взаємодії та ефективності) [7]. Проте DTEK активно запроваджують короткі e-курси,
спрямовані на ознайомлення з окремими видами діяльності, наприклад «Бережливе виробництво» [8]. На базі
ДТЕК за рік навчається більше 92 тис. співробітників на більш ніж 1000 програмах. Окрім лідерських програм
ведеться підготовка по 128 робітничим професіям у 13 філіях Академії. Паралельно з чистими корпоративними
університетами в Україні запроваджуються також і інноваційні форми підготовки та перепідготовки, наприклад,
UNIT Factory, яка пропонує повністю геймифіковане навчання [6].
Окрім корпоративних університетів формування інтелектуального капіталу компаній та його реалізація
відбувається через наукову активність. Варто відмітити, що науково-дослідна активність українських
підприємств поступово знижується [10]. Кількість установ, що займаються науковими розробками та
дослідження поступово скорочується, зокрема з 2010 року вона скоротилась на 25%, наукова ж активність
підприємницького сектору скоротилася на 40%, що вказує на негативні тенденції щодо інноваційної активності
підприємств (див. рис.1)
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Рис.1. Динаміка кількості підприємств підприємницького сектору, що здійснювали наукові
дослідження, % від загальної кількості наукових установ, [10]
Кількість наукових установ підприємницького сектору поступово знижується в абсолютних та відносних
показниках, за останні 6 років його частка зменшилася майже на 10%. При цьому відбувається і скорочення
чисельності наукових працівників у підприємницькому секторі за означений період майже вдвічі і найбільше
скорочення відбулося саме серед дослідників (49%), кількість техніків скоротилася на 48%, а допоміжного
персоналу майже на 15% [10].
Аналізуючи структуру зайнятих у наукових дослідженнях працівників підприємницького сектору можна
відмітити, що вона відповідає загалом структурі економіки і свідчить про низьку увагу українського бізнесу до
високотехнологічних секторів економічної діяльності. Загалом, інноваційна діяльність промислового сектору
України сконцентрована на внутрішніх науково-дослідних роботах (див. табл.1)
Таблиця 1
Інноваційна діяльність промислових підприємств за напрямами проведених інновацій [10]
2015
2016
У відсотках до
У відсотках до
загальної
загальної
Усього,
Усього,
кількості
кількості
шт
шт
промислових
промислових
підприємств, %
підприємств, %
Кількість підприємств, що займались
824
17,3
834
18,9
інноваційною діяльністю
у тому числі витрачали кошти на
внутрішні НДР
151
3,2
232
5,2
зовнішні НДР
70
1,5
103
2,3
придбання машин, обладнання та
467
9,8
590
13,3
програмного забезпечення
придбання інших зовнішніх знань
32
0,7
74
1,7
Інші
210
4,4
368
8,3
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Як бачимо, максимальна кількість уваги зосереджена на придбанні машин, обладнання та програмного
забезпечення. При цьому більше підприємств реалізують свої власні науково-дослідні роботи, залучаючи
зовнішні джерела як мінімум вдвічі менше.
Лідерами серед компаній, що не лише докладають значних зусиль до власних науково-дослідних робіт, а
і їх залучення із зовнішніх джерел є підприємства, що займаються виробництвом машин та устаткування,
фармацевтичними дослідження та працюють в харчових технологіях (див. табл.2)
Таблиця 2
Галузі-лідери України, щодо залучення власних НДР та НДР із зовнішніх джерел, чисельність
компаній, 2015-2016, [10]
Інші зовнішні
Внутрішні НДР
Зовнішні НДР
знання
Сфера діяльності
2015
2016
2015
2016
2015
2016
Харчова промисловість, виробництво
13
19
7
11
6
14
напоїв та тютюну
Фармацевтична промисловість
13
16
9
13
2
2
Металургія
13
21
11
18
1
10
Виробництво машин та устаткування
25
21
10
18
3
10
Постачання електроенергії
3
11
4
4
4
6
Хімічна промисловість
9
17
4
8
2
8
Виробництво комп’ютерної та електронної
1
28
2
3
2
техніки
Лідерами серед компаній є компанії низько та середньотехнологічного сектору. Проте, зростає і
чисельність компаній, що працюють у лідируючих світових галузях за рівнем технологізації (фармацевтика,
хімічна промисловість та ін.). При цьому кількість цих компаній досить незначна. Проте останніми роками
зростає кількість компаній задіяних у високотехнологічних секторах (виробництво комп’ютерної та електронної
техніки, кількість інноваційно активних компаній в цьому секторі зросла майже на 70%, проте переважно ці
компанії зосереджені на власних наукових дослідженнях). Як показує аналіз, фінансування майже повністю
відбувається за рахунок власних джерел компаній, менше 0,5% з них виконуються за рахунок інвестицій і лише
0,1 за рахунок інвестицій іноземних компаній.
При цьому найбільше фінансових ресурсів іноземних інвесторів зосереджено в хімічній промисловості,
виробництві хімічних речовин та хімічної продукції, виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної
продукції, виробництві машин та устаткування, виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів.
Тобто іноземні інвестори сконцентровані на високотехнологічних секторах.
Окрім механізмів формування інтелектуального капіталу власними зусиллями досить поширені механізми
залучення інтелектуального капіталу із зовнішніх джерел. Однією із форм є залучення ліцензій та майнових прав
інших компаній, що найчастіше відбувається у формі ліцензування (невиключних та виключних ліцензій,
одиничних ліцензій, передача права та «відкриті ліцензії»).
Залучення інтелектуального потенціалу із зовнішніх джерел відбувається також через механізми злиттів
та поглинань. Україна на ринку злиттів та поглинань розглядається в регіональній системі країн Центральної та
Східної Європи, в цю групу включається і Росія як досить активний гравець на ринку цього регіону. Хоча в
Україні практика злиттів та поглинань представлена досить широко, проте переважно на внутрішньому ринку та
загалом демонструє поступове скорочення як кількості угод, так і їх вартості.
Варто відмітити, що найбільша угода в Україні за 2018 рік сталася в секторі виробництва
слабоалкогольних напоїв, що не належить до високотехнологічної продукції. Загалом в Центральній та Східній
Європі більшість угод сконцентровано в секторі телекомунікацій і в першому півріччі 2018 року в цьому секторі
було сконцентровано угод на суму 25,173 млн.дол. Фінансовий сектор займає друге місце із сумою 7,668 млн.дол.
В секторі оптової та роздрібної торгівлі зареєстровано угод на суму 5,458 млн.дол., 4,603 млн.дол.
сконцентровано в секторі харчових продуктів, напоїв та тютюну, 4,466 млн.дол. в секторі газу, водопостачання
та електроенергії. Варто відмітити, що високо та середньо технологічні галузі займають досить високі позиції в
сфері злиттів та поглинань. А географічна структура компаній-покупців репрезентована в основному
європейськими країнами (крім РФ, де значна кількість операцій є свого роду націоналізацією компаній). Таким
чином європейські компанії залучають технології та виробництва країн Центральної та Східної Європи.
В контексті сучасних викликів однією з ключових переваг української економіки є наявність достатньої
чисельності висококваліфікованого персоналу, а особливо молоді із вищою освітою (за даними Держкомстату
лише 1,7% молоді у віці до 29 років не мають вищої освіти). Загалом витрати на освіту становлять 6,2% ВВП
(2014-2016р.), що вище від середнього рівня по країнам ОЕСР (4,8%). Чисельність випускників в рік в Україні
становить більше 400 тис. осіб, що разом із загальною чисельністю студентів виводять Україну на 4-те місце в
Європі за кількістю випускників. При цьому в Україні 64 тис. іноземних студентів зі 148 країн. Окрім того, значна
частина молоді добре володіє іноземними мовами.
На жаль, також однією з ключових переваг України на глобальному ринку є низький рівень заробітних
плат (середньомісячна заробітна плата у 2016 році становила не набагато більше 200 дол. (ІТ-сектор вдвічі вища),
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а мінімальна заробітна плата становить 125дол. США, при цьому внески соціального страхування не
перевищують 22% (див. табл.3).
Таблиця 3
Витрати на заробітну плату в Україні (держкомстат)
2014
2015
2016
Середньомісячна зарплата (USD)
250
190
220
Річні зміни зарплати у розрахунку на одиницю продукції (%)
-24
-24
+16
Витрати на заробітну плату за годину (USD)
1,56
1,18
1,38
Все це призвело до залучення в економіку України значної кількості інвесторів (ТНК), серед них Sumitomo
Corporation, Bunge, Cargill, Electrolux, Leoni, Kromberg and Schubert, Bader, Pepsi-Cola і Coca-Cola. За даними
державного комітету статистики прямі іноземні інвестиції в Україну оцінюються більше ніж у 37 млрд.дол.США
на кінець 2016 року.
Досить вагомо Україна представлена на глобальному ринку аутсорсингової діяльності. Так, за даними
експертів компанії A.T. Kearney Україна піднялася на 17 позицій в рейтингу глобальної аутсорсингової
привабливості, причинами цього стали як попередні фактори, так і знецінення валюти, що в свою чергу призвело
до значної економії за рахунок вартості робочої сили та податкових (регуляторних виплат). В результаті ІТ-галузь
України представлена більш ніж 500 аутсорсинговими компаніями і 100 глобальними центрами досліджень і
розробок, в ній залучено більш ніж 50 тис.фахівців [14].
Український бізнес досить активно формує власні стратегії розвитку інтелектуального потенціалу,
концентруючись як на його формуванні так і на залученні із зовнішніх джерел. Особливо активний в цьому виді
діяльності IT-сектор, в якому активно створюються центри наукових досліджень. Наступні сім компаній
концентруються на наукових дослідженнях: SoftServe, що налічує більше ніж 3 000 інженерних працівників в
Україні, головний офіс розташовано у Львові; Eleks, налічує більше 1 100 інженерних працівників, головний офіс
розташовано у Львові; Miratech, більше 800 інженерів в Україні, центральний офіс в Києві; Sigma Software, майже
600 інженерів в Україні, центральний офіс у Харкові (компанія є афілійованим відділом шведської
консалтингової групи Sigma); N-IX, майже 300 інженерних працівників в Україні, центральний офіс розташовано
у Львові; Softengi, 200 інженерів, центральний офіс розділено між Києвом та Харковом; Program-Ace, 70
інженерів в Україні, центральний офіс у Харкові; Infopulse, більше 1300 інженерів в Україні, центральний офіс в
Києві; Innovecs, більше 250 інженерних працівників, головний офіс в Києві; Itera, 130 інженерів, центральний
офіс розташовано у Києві; Intellias, 980 інженерних працівників, центральний офіс розміщено у Києві. Як бачимо,
більшість великих компаній даного сектору розташовано у Львові та Києві, дві компанії базуються в Харкові.
Так, серед 11 компаній, що потрапили до списку найбільших IT-компаній 3 базуються у Львові та 6 у Києві.
Проте, іноземні компанії досить активно використовують інтелектуальний потенціал України для своїх
компаній та відкривають на території нашої країни власні дослідницькі центри, результати діяльності яких
стають власністю іноземних компаній: EPAM, майже 4,000 інженерів в Україні, центральний офіс розташовано
у США; Luxoft, майже 4,000 інженерів в Україні, центральний офіс розташовано в Швейцарії; Ciklum, майже
2,000 інженерів в Україні, центральний офіс у Данії; TEAM International Services, більше 200 інженерів в Україні,
центральний офіс базується в США; Softjourn, майже 100 інженерів в Україні, центральний офіс розташовано у
США; AMC Bridge, 250 інженерів в Україні, головний офіс розташовано у США; Artezio, загальна чисельність
інженерних працівників недоступна, базується у Харкові, центральний офіс розташовано в Росії [1]. Всі зазначені
компанії крім того активно працюють на ринку аутсорсингу, надаючи повний цикл послуг в даному
секторі діяльності.
Висновки. Таким чином, ключовими проблемами формування інтелектуального капіталу як українських
підприємств, так і іноземних транснаціональних компаній є: незначні масштаби українського бізнесу навіть
порівняно із великими компаніями; низка активність українського бізнесу на ринку злиттів та поглинань, хоча
Україна і знаходиться серед лідерів в регіоні Центральної та Східної Європи; найбагатші компанії українського
бізнесу належать державі чи обмеженому колу фізичних осіб, при цьому розрив між доходами компаній досить
значні; найбільші та найприбутковіші компанії працюють в низько технологічних секторах економіки із низьким
рівнем доданої вартості; відносно незначний об’єм фінансових ресурсів, залучених в національну економіку;
найбільші іноземні компанії, що представлені в Україні працюють в низько технологічних секторах (енергетика,
ритейл, агропромисловий комплекс, дистрибуція); низька мотивація українських бізнес-структур до створення
ефективних і розгалужених структур корпоративної підготовки.
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Актуальність проблеми. Процеси глобалізації, що відбуваються в сучасних умовах, провокують зміни,
які державам дуже важко втриматися на передових позиціях світової арени. Поділ на розвинуті держави та
держави, що розвиваються вказує на високий рівень організованості в одних та на недостатній в інших. Поділ
здійснюється, насамперед, за допомогою економічних показників країни та її місце у світових рейтингах.
Розвинуті країни є лідерами на світовій арені та задають курс розвитку в тому чи іншому напрямку для
усіх інших. Характерним для таких держав є стабільна економічна ситуація, високі позиції у рейтингах, висока
конкурентоспроможність, високі показники ВВП, стабільність у фінансовій системі, використання інноваційних
технологій, висококваліфіковані спеціалісти та відповідний рівень життя населення, сприятливий інвестиційний
клімат, ступінь припливу капіталу. Одним із основним рушієм економік розвинутих країн нині виступають
фондові ринки. Ринки сприяють залученню капіталу в державу за рахунок чого фінансуються соціальна,
культурна, промислова, екологічна, виробнича та інші галузі, відбувається розвиток наукоємних галузей,
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій тощо.
Фондові ринки почали свій розвиток з середини ХХ ст. і стали фундаментом процвітання держав. На сучасному
етапі, виникає потреба у залучені капіталу в держави та сприяння інвестиційного клімату. Фондові ринки є
найкращим засобом для здійснення таких цілей, тому потреба у здійсненні операцій купівлі-продажу на ринку
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цінних паперів зростає. Фондові ринки стають передовою галуззю, яку потрібно розвивати та, в яку потрібно
вкладати максимальні сили для. Актуальність даної теми пояснює необхідності вивчення і проведення
дослідження в процесах загального розвитку фондових ринків для економік країн світу в глобальному масштабі.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженням даної теми займався цілий ряд науковців таких як
А. Шварта, П. Венна, Ф. Джонсона, А.Н. Буреніна, С.В. Пятенко, А.Г. Куликова.
Проблеми та процеси становлення фондових ринків висвітлено у працях відомих вітчизняних та
зарубіжних дослідників, зокрема С. Еш, Б. Бітюк, В. Гниляк, Б. Рубцов, К. Калинець, А. Грищенко, В. Корнєєв,
М. Козоріз, О. Мозговий, М. Назарчук, М. Солодкий, С. Хоружий, Г. Черніков, В. Шапран та інші.
Зарубіжний досвід функціонування фондових бірж досліджували ціла низка українських науковців таких
як М. Солодкого, В. Гниляка, Б. Бітюка. Вітчизняні дослідники М. Козоріз, К. Калинець, О. Мозговий,
С. Хоружий, у працях яких показано й розвиток та діяльність українських фондових ринків.
Ролі фондової біржі у формуванні інвестиційного капіталу присвячені праці Р.М. Безуса, який
проаналізував динаміку та структуру українських фондових бірж та з’ясував основні проблеми українського
фондового ринку. У працях С. Захаріна, В. Шапрана визначено необхідність та принципи модернізації біржової
системи торгівлі на основі розвитку інноваційних технологій.
Метою статті є дослідження фондових ринків зарубіжних країн; аналіз ефективності фондових ринків
розвинутих держав; розгляд структури та функціонування українського фондового ринку та огляд досвіду
зарубіжних країн для України.
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі, є ряд держав, які є провідними. Такими розвиненими
державами є Сполучені Штати Америки, якщо говорити про європейський регіон, то однозначно Німеччина,
Великобританія, Швеція, Швейцарія, Франці, на східному регіоні домінуючими є Японія, Китай, Південна Корея.
Це країни, на які орієнтується вся світова спільнота. Вони мають потужну економічну, валютно - фінансову
системи, потужний військовий потенціал, займають провідні позиції в наукоємних сферах. На жаль, Україна поки
ще не входить до числа цих країн. Такому їхньому розвитку посприяли економічні реформи, які підняли
економіки держав та вивели їх на передові позиції. Проведені зміни стосувалися як правого регулювання, так і
координації роботи ринків держави. Перехідний етап в економічній сфері держав посприяв реформуванню і
фондових ринків країн, які відіграють важливу роль у формування інвестиційного клімату держави [1].
Фондові ринки або ринки цінних паперів – частина фінансового ринку, де здійснюються фінансові
операції купівлі – продажу цінних паперів. Вони є основою функціонування ринкової економіки. Ринки такого
типу виконують головні функції забезпечення високого рівня економіки держави [5]. Фондові ринки є основними
акумуляторами капіталу в країну для інвестування виробничої та соціальної сфер, позитивно впливають на
динаміку розвитку загальної структури економіки держави. Діяльність фондових ринків, як правило, здатна
призупинити процеси занепаду валютно - грошових відносин, а, також, загальмувати темпи інфляції в країні. Як
відомо, основними функціями фондового ринку є залучення капіталу та забезпечення процесу його ефективного
нагромадження та використання, забезпечення переливу капіталу між галузями та сферами економіки (залучення
інвестицій в економіку), розподіл і перерозподіл капіталу корпорацій, забезпечення оперативної інформації про
рух індивідуальних капіталів. Тому високий розвиток функціонування фондових ринків здатен забезпечити
стабільну ситуації в державі. Саме внесок у розвиток ринку цінних паперів вивів на передові позиції країни, які
ми там зараз бачимо [3].
93% усіх запасів поділяють відома триада: Америка має найбільшу частку у розмірі 40,6%, ЕС – 19,5%,
Азія – 33,3% (див рис.1.2).

Рис.1.2. Світові части капіталізації
фондових бірж, [9].

Рис.1.1. Найпотужніші світові
фондові біржі, [9].

На сьогодні чітко сформовані найпотужніші фондові ринки світу. Вони зосереджені в трьох віддалених
регіонах: в Північній Америці такою виступає Нью-Йоркська фондова біржа (США), в Європі найяскравіше
фондовий ринок представлений у Великобританії – Лондонська фондова біржа, в азійському регіоні значну роль
відіграє Токійська фондова біржа (Японія). Як не дивно, але саме ці держави, на території яких розташовані
фінансові центри, виступають головними акторами в міжнародних відносинах щодо економічної співпраці,

125

№2, 2018

торгівельних відносин, валютно-фінансових тощо. Детально це видно на рисунку 1.1., де основні запаси 60
провідних фондових бірж світу акумулюють 69 трнл дол США у 2017 році [9].
Таблиця 1
60 основний фондових бірж за регіонами світу
№
Регіон
Кількість
Капіталізація,
Частка
Інфографіка
світу
фондових млрд дол США
світу,
бірж, шт
%

1

Азія

17

23,048

33,3

2

Австралія

2

1,207

1,75

3

Європа

17

13,589

19,5

4

Середній
Схід

9

1,410

2

5

Африка

5

1,122

1,5

6

Північна
Америка

5

28,059

40,6

7

Південна
Африка

5

933

1,35

Примітка: побудовано автором за даними [9].
З огляду на віддаленість центрів один від одного розмежовують дві моделі структуризації фондових
ринків: американська та європейська. Ці два підходи до ведення валютно-фінансових відносин істотно
відрізняються одна від одної, але ефективною є як одна, так і інша. Американська модель характеризується тим,
що банкам заборонено займатися деякими видами професійної та непрофесійної діяльності на ринку цінних
паперів. Центральне місце на американському фондовому ринку займають інвестиційні банки, фонди, компанії.
Ця модель характеризується здійсненням державою жорсткого регулювання та нагляду за поведінкою на ринку
учасників угод із цінними паперами [2].
Американська модель формування фондового ринку найяскравіше представлена у Сполучених Штатах
Америки [6]. Події світової економічної кризи 1929-1933 років показали необхідність реформування у
регулюванні діяльності фондових ринків. Тому у США був прийнятий «Новий курс», який запропонував, на той
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час діючий президент Сполучених Штатів, Франклін Рузвельт, який став основним документом сучасного
регулювання фондових ринків Америки [3]. Закон Гласса-Стіголла, який передбачав зменшення використання
грошей владників в спекулятивних цілях на ринку цінних паперів, й тоді інвестиційний бізнес США став
відокремлюватися від традиційної банківської діяльності. Така реформація заклала початки ефективного
функціонування американських фондових ринків [1]. У 2010 році був прийнятий закон, який остаточно відділив
діяльність банків від фондових бірж. Закон Додда-Френка, за яким банківські установи обмежуються в
проведенні власних операцій на ринку цінних паперів за власні кошти, тобто закон стимулює банки займатися
кредитуванням економіки, а не грою на біржі [3]. Вже кілька десятиліть поспіль США займають передові позиції
в
міжнародних
рейтингах,
які
визначаються
рядом
ключових
характеристик,
зокрема
економічними показниками.
Європейська модель формування фондового ринку в основі якої є те, що банки займають центральне
положення на ринку і мають змогу поєднувати банківську діяльність з інвестиційною. Тому за такої моделі банки
є універсальними інституціями, тобто вони є й інвестиційними компаніями та фондами, брокерами-дилерами та
інвестиційними консультантами. При використанні такої моделі, поширеним є самоврядування та добровільна
підтримка прийнятих законодавчих та моральних норм, правил і договорів. Система обліку прав на цінні папери
є централізованою, оскільки передбачається наявність центрального депозитарію країни. Європейська модель
повністю передбачає відсутність інвестиційних банків. Переважно всі банківські установи універсального
характеру є потужними так як здійснюють функції як звичайної так і інвестиційної сфери. Тому можна
стверджувати, що країни, де діє така система фондового ринку є одними із найпотужніших та найдосконаліших
у світі [1].
Найяскравішим прикладом такої моделі є модель ринку цінних паперів у Німеччині, тому її часто
називають «німецька». Окрім Німеччини така система діє у Франції, Великобританії, Швейцарії, Бельгії, Італії,
Австрії тощо. Державне втручання при європейській системі присутнє, але воно мінімальне. Це пояснюється тим,
що в країнах, де функціонує така модель, існує висока правова культура ведення бізнесу, в тому числі на ринку
цінних паперів. Великобританія та Швейцарія є яскравим прикладом того, яка може бути організація та
дисципліна у фінансових установах як саморегулюючих інститутах. І тому держава повністю довіряє
їхній компетентності.
Щодо України, то її фондовий ринок є недостатньо потужним і має риси як американської, так і
європейської моделей. Часто таку систему називають «змішаною». Відомо, що даний вид структури фондового
ринку присутній у більшості країн Європи, з огляду на те, що в чистому вигляді американська модель присутня
лише в США, а європейська – в Німеччини. Це зумовлено тим, що ринок кожної держави має свої особливості,
притаманні лише тому чи іншому регіону [5].
Український фондовий ринок має ряд характеристик, запозичених від обох моделей. Так, банки
здійснюють як банківську, так і інвестиційну діяльність (європейська модель), але з боку держави наявний
жорсткий контроль процесів на ринку (американська модель) [5]. За прикладом американської моделі була
створена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [14] та застосували механізм регулятивного
впливу на ринок. А за принципами європейської моделі, були створені біржові та депозитарні системи, де
ґрунтуються способи регулювання ринків похідних паперів та здійснюється регулювання вексельних обігів [7].
В основному український ринок цінних паперів має такі характеристики як суттєве превалювання
неорганізованого ринку над організованим, що негативно позначається на прозорості фондового ринку, що
відлякує іноземних інвесторів (див. рис. 1.3.); наявність кількох торгових площадок, на яких здійснюються торги
цінними паперами, що ускладнює контроль над операціями з цінними паперами та розповсюдження
інформаційних індикаторів щодо кількісних та якісних параметрів операцій з цінними паперами; низька
ліквідність фондового ринку; мала кількість цінних паперів, якими торгують на біржі, обмежена кількість
інструментів фондового ринку; учасники фондового ринку маніпулюють цінами з метою завищення вартості
чистих активів інвестиційних фондів; незавершеність формування інституційної інфраструктури фондового
ринку, її низька якість [5].

Рис.1.3 Обсяг торгів на ринку цінних паперів України у 2013 – 2017 роках, млрд грн
Джерело: [17].
За рейтингами ВВП 2017 року, що складаються щорічно міжнародними організаціями МВФ, СВ та ООН,
США займає перше місце серед держав світу з показником у 19391 млрд. дол. США. За даними
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trendingeconomics, послуги – 45 %, приватні та державні інвестиції займають 36% обсягу ВВП, товарообіг – 23%
[16]. З огляду на таку високу частку інвестицій у ВВП країни, можна сказати, що саме вони зумовили такі темпи
зростання показника. Очевидно, що з початком реформування та становлення фондових ринків, як пріоритетних
в США, динаміка росту ВВП пішла вгору.
Очікується, згідно з прогнозами світових макро моделей та аналітиків та з економетричними моделями,
у довгостроковій перспективі очікується, що ВВП США становитиме близько 20700.00 млрд. дол. США до 2020
року. (див. рис. 1.4.) [9].

Рис. .4. Динаміка росту ВВП США 2008-2018 рр.. в млрд дол США
Джерело: [9].
Держави з європейською моделлю функціонування фондових ринків мають високі економічні показники
та займають високі позиції у рейтингах. За даними The World Bank Німеччина займає четверте місце в світі за
рівнем ВВП з показником 3609 млрд. дол. США. На п’ятій сходинці розташована Великобританія із показником
2782 млрд. дол. США, Франція займає 6 місце і має ВВП у розмірі 2605 млрд. дол. США і останньою країною з
європейською системою, що входить до топ – 10 країн, є Італія, яка займає 8 місце має ВВП 1914 млрд. дол.
США. Такі країни як Швеція, Швейцарія, Бельгія, Австрія та ін. займають нижчі позиції і мають відповідно нижчі
показники [16]. Україна, за рейтингом 2017 року, за даними Світового Банку, посідає 61 місце із показником
98.63 млрд. дол. США [19].
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Рис. 1.5. Динаміка росту ВВП України 2008-2018 рр.. в млрд дол США
Джерело: за даними Світового банку http://www.worldbank.org
Порівняемо співвідношення ВВП та обсягів торгів на ринку цінних паперів в Україні, та можемо
констатувати факт суттєвого зменшення частки цінних паперів до рівня ВВП (див. рис. 1.6.).

Рис. 1.6. Порівняльні дані обсягів торгів на ринку цінних паперів та ВВП, млрд грн
Джерело: [14].
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Інвестиційний фонд України, порівняно з іншими державами є слабким. МВФ розробив приблизний
прогноз подальшого розвитку інвестицій в Україні, де показано, що доля інвестицій до 2021 року набуде
значення 2012 року, а півень ВВП буде еквівалентним до рівня ВВП 2010 року. (див. рис. 1.7) [15].

Рис. 1.7.. Обсяг інвестицій та економічний ріст в Україні 2002-2018 рр.
та прогноз приросту інвестицій за даними МВФ до 2021 р.
Джерело: [15].
Доходи від проведення операцій на фондових ринках є основним джерелом руху капіталу в розвинутих
державах. В таких країнах ринки цінних паперів є високорозвиненими. Вдосконалення їх систем було найбільш
перспективним для держав-лідерів світу. Це було реформування самої системи, впровадження інноваційних
технологій, переведення на систему онлайн-торгів, спрощене регулювання їх діяльності. Щороку на таких ринках
здійснюється надзвичайно велика кількість операцій купівлі-продажу акцій, ф’ючерсів, векселів тощо. Це
приносить у державу великі потоки інвестицій, за рахунок яких фінансуються соціальна, культурна, промислова,
виробнича та інші сфери. Тому в державах, де такі ринки є найбільш вдосконаленими, є лідерами світового
співтовариства, про що свідчить вищезазначена статистика.
Дохідність фондового ринку США сягає колосальних масштабів. Щодня на фондових біржах Америки
укладаються мільйони угод, прибуток з яких сягає мільяодів доларів США. За даними WSJ Market Data Group, в
2017 році загальний обсяг укладених угод в день на фондовому ринку США склав 6,43 млрд. Дохідність за рік
від здійснення операцій сягає 11 трлн. дол. США [15]. Європейські фондові ринки помітно відстають від
американських, але є значимими на світовій арені. За даними Берлінської фондової біржі, загальний обсяг
проведений операцій за 2017 рік скаладає 1 675 898 310 на суму 163 779 млрд. євро [15]. На Лондонській біржі
щорічно здійснюється суттєва кількість операцій купівлі-продажу. У 2017 рокі загальний обсяг доходу від
укладання угод склав приблизно 8,6 трлн. дол. США, а самих угод було укладено 4,8 млрд., щоденний обіг
капіталу сягає 400 млрд. дол. США [10]. Статистика Української фондової біржі має значно нижчі показники.
Так, у 2017 році загальний обсяг здійснених операцій купівлі-продажу сягнув лише 100 605 угод на суму
приблизно 6,6 млрд. гривень (235 млн. дол. США) [8].
Висновки. Український фондових ринок та система функціонування українського фондового ринку
потребує рефоомування та внесення значних змін в її регулювання. Проаналізувавши діяльність, та її результати,
зарубіжних фондових ринків, можна стверджувати, що найпотужніші ринки цінних паперів належать розвинутим
країнам, провідним держави світу – США, Великобританія, Німеччина, Швеція, Швейцарія, Японія, Китай,
Сингапур – мають досить високі економічні показники за ВВП, займають перші позиції у світових рейтингах.
Як показало дослідження, проведені зміни у країнах-лідерах у є надзвичайно ефектинми і можуть
забезпечити процвітаюче майбутнє для економіки держави. Тому, для забезпечення аналогічного стрмікого
розвитку України, необхідно розвити фондовий ринок, перейняти досвід розвинених держав і вивести Україну
на передові позиції.
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Annotation. The article discusses the priorities for the development of economic cooperation between Ukraine
and the EU. The main regulatory and legal framework for cooperation between Ukraine and the EU has been
substantiated. Special attention is paid to the Agreement about the Association, which defines the main priority sectors
and areas of cooperation between Ukraine and the EU, the possibilities and ways of developing relations. Analyzed the
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Актуальність проблеми. У ХХІ ст. базовим національним інтересом та основним геополітичним
пріоритетом зовнішньої політики України є її розвиток як незалежної держави разом із збереженням
національних цінностей, соціально-культурної ідентичності, забезпеченням економічної безпеки та політичного
суверенітету. Реалізація цього базового національного інтересу є важливою передумовою гарантування безпеки,
добробуту, економічного прогресу для всіх громадян України. Укріплення державного суверенітету України у
площині зовнішньої політики означає повноцінне представлення нашої держави в межах світового
цивілізаційного простору як активного суб’єкту геополітики. Це є можливим за умови розвитку динамічного
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діалогу України з іншими країнами, що базуватиметься на дотриманні норм та принципів міжнародного права,
взаємовигідній співпраці, безпеці та розумінні нашої державою сутності її національних інтересів. Починаючи з
90-тих рр. зовнішньополітична орієнтація України розвивалась напрямку інтеграції до європейської спільноти.
Тому актуальним є питання становлення партнерських економічних відносин між ЄС та Україною. Європейський
вибір відкриває нові перспективи для співпраці України з розвиненими країнами континенту, економічного
розвитку, соціального й інтелектуального прогресу, зміцнення позицій держави в міжнародній системі
координат. Для України європейська інтеграція — це шлях модернізації економіки, залучення іноземних
інвестицій і новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника,
можливість виходу на єдиний внутрішній ринок ЄС. Важливою умовою отримання усіх переваг співпраці між
двома країнами є правильно обраний вектор співпраці та виокремлення основних напрямів. Така постановка
питання актуалізує питання розгляду пріоритетних напрямів розвитку співпраці України та ЄС.
Аналіз досліджень і публікацій. Стан та проблеми розвитку господарської взаємодії України та ЄС
знайшли висвітлення у економічній літературі. Зокрема варто відмітити наукові праці Гнатюка М.М. [1],
Василенка С.А. [2], Рагуліної К.А. [3], Скоробогатової Н.Є. [4], Лук’яненка Д.Г., Пилипенка А.С., Перучника
А.М., Рогача О.І., Сіденко С.В., Шмеркова О.І., Гнатюка М.Н. та ін. Поряд з цим, є необхідність більш детально
розкрити переваги реалізації пріоритетних напрямів економічного співробітництва України з ЄС.
Метою статті є виділення основних пріоритетів розвитку економічного співробітництва України та ЄС.
Для досягнення означеної мети у статті розв'язуються наступні завдання: обґрунтувати основні
нормативно-правові засади співпраці України та ЄС; проаналізувати фінансово-економічну співпрацю України
та ЄС; охарактеризувати основні програми соціально-економічного співробітництва; виділити пріоритетні
напрямки транскордонного співробітництва України та ЄС.
Виклад основного матеріалу. Двосторонні стосунки Україна – Європейський Союз були започатковані
після здобуття Україною незалежності. У грудні 1991р. Європейські Співтовариства, відзначивши
демократичність всеукраїнського референдуму, визнали суверенітет України [1]. Тоді вперше пролунав заклик
Євросоюзу до України підтримувати з державами-членами ЄС відкритий і конструктивний діалог.
Дорожню карту та першочергові пріоритети становлення та розвитку України як члена європейської сім’ї
визначено Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом Президента України №5/2015 від
12 січня 2015 року [2]. У реалізації економічного співробітництва з ЄС Україна орієнтується на необхідності
запровадження інтеграційної ідеології економічних відносин, що передбачає інтеграцію України в економічні та
соціальні структури ЄС, поступове входження України до єдиного внутрішнього ринку ЄС, створення
повноцінного конкурентного середовища. На міжнародному рівні базовим правовим документом, який регулює
процес європейської інтеграції України, є Угода про асоціацію між Україною та ЄС, яка набула чинності 1
вересня 2017 року. Це міжнародно-правовий документ, який на договірно-правовому рівні закріплює перехід
відносин між Україною та ЄС від партнерства та співробітництва до політичної асоціації та економічної
інтеграції. У Розділ V «Економічне та галузеве співробітництво» даної угоди визначені основні сфери співпраці
України з ЄС у 28 сферах: співпраця у сфері енергетики, включаючи ядерну; макроекономічна співпраця;
управління публічними фінансами: бюджетна політика, внутрішній контроль та зовнішній аудит; оподаткування;
статистика; довкілля; транспорт; космос; співпраця у сфері досліджень і розвитку; промислова політика і
політика щодо підприємств; співробітництво у видобувній та металургійній галузях; фінансові послуги; право
компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік і аудит; інформаційне суспільство; аудіовізуальна
політика; туризм; сільське господарство і розвиток сільської місцевості; морська політика та політика у сфері
рибальства; співробітництво щодо ріки Дунай; захист споживачів; співпраця щодо зайнятості, соціальної
політики та рівних можливостей; охорона здоров’я; освіта, навчання та молодь; культура; співпраця у сфері
спорту та щодо розвитку фізичної активності; співпраця щодо розвитку громадянського суспільства;
транскордонна та регіональна співпраця; участь в програмах та агентствах ЄС [3,4].
Як видно із зазначеного вище переліку сфер, співпраця в яких є предметом Розділу V «Економічне та
секторальне співробітництво», йдеться про співпрацю не лише в галузях економіки, але й про співпрацю у інших
сферах суспільного життя. Зокрема, йдеться про такі сфери як інформаційне суспільство, аудіовізуальна
політика, охорона здоров’я, освіта. навчання та молодь, культура, розвиток спорту та фізичної культури, розвиток
громадянського суспільства, транскордонної та регіональної співпраці.
На даному етапі розвитку зовнішньоекономічних відносин України та ЄС виділити такі пріоритетні
напрямки подальшого співробітництва:
1) Фінансова підтримка та розвиток торгівлі. Європейська Комісія планує виділяти 55 млн. євро на
реформування у сфері регіонального розвитку і децентралізації в Україні. На сьогодні в Україні завершено або
реалізовуються п’ять програм секторальної бюджетної підтримки:
– «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та
Європейським Союзом» (45 млн євро, бенефіціар – Мінекономрозвитку, термін впровадження 21.12.2009 –
21.12.2016);
– «Підтримка впровадження транспортної стратегії України» (65 млн євро, бенефіціар –
Мінінфраструктури, термін впровадження 21.10.2010 – 21.10.2016);
– «Підтримка політики управління кордоном в Україні» (66 млн євро, бенефіціар –
Держприкордонслужба, Держмитслужба, термін впровадження програми 31.10.2011 – 31.10.2017);
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– «Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України» (45 млн євро, бенефіціар –
Міненерговугілля; термін впровадження 20.12.2013 – 20.05.2020);
– «Програма підтримки регіональної політики України» (55 млн євро, бенефіціар – Мінрегіон, термін
впровадження, термін впрова14.11.2014 – 14.11.2018).
Крім того, у 2016 році Україна та Європейський Союз підписали міжнародну угоду, яка є новою
ініціативою ЄС щодо реалізації нової програми секторальної бюджетної підтримки "Підтримка комплексного
реформування державного управління в Україні" на загальну суму 104 млн. євро. Програма спрямована на
допомогу в реалізації комплексної Стратегії реформування державного управління протягом 2016-2020 рр. та
зміцнення потенціалу урядових інституцій в галузі управління державними фінансами.
Створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (ЗВТ) належить до стратегічних цілей
двостороннього торговельно-економічного співробітництва та є продовженням позитивних тенденцій у
товарообігу країн за останні роки. Запровадження режиму вільної торгівлі відбуватиметься в рамках
всеохоплюючої та поглибленої зони вільної торгівлі у форматі «ЗВТ+» з акцентом на регуляторному
співробітництві. Формат «ЗВТ+» передбачає скасування митних тарифів, лібералізацію сфери торгівлі, вільний
рух факторів виробництва, послаблення нетарифних бар’єрів, що сприятиме активізації товарних потоків між
Україною та країнами ЄС, а також лібералізацію режимів прямих іноземних інвестицій та державних закупівель.
2) Соціально-економічний розвиток. На сьогодні Україна приєдналась до таких програм як Горизонт
2020 та Креативна Європа. «Горизонт 2020» (Horizon 2020) – найбільша програма Європейського Союзу,
спрямована на фінансування досліджень та інноваційних розробок. Бюджет програми на 7 років (з 2014 по 2020
рік) становить 80 млрд євро. Ця програма є фінансовим інструментом, що спрямований на забезпечення
конкурентоспроможності Європи в світі. Асоційована участь у програмі «Горизонт 2020» розглядається як
важливий етап у розвитку партнерських відносин з ЄС, забезпеченні умов для економічного зростання України,
створенні умов для інтеграції країни в європейські та загальносвітові економічні відносини. [3].
Програми ЄС «Молодь в дії» та «Молодіжне вікно Східного Партнерства» стали важливим інструментом
заохочення та розширення контактів між представниками молоді з країн-членів ЄС та України. Протягом 2015
року в рамках участі делегацій України у низці європейських заходів проводилися консультації з представниками
Європейської Комісії щодо необхідності поновлення ініціативи «Молодіжне вікно Східного Партнерства» в
рамках програми ЄС «Еразмус+» та наголошувалося на зацікавленості України в цьому проекті.
Можливості освіти та навчання, співпраця молоді Активна участь України в програмі ЄС «Еразмус+» –
це ключовий інструмент для підвищення рівня академічної мобільності у вищих навчальних закладах України.
Взаємодія в рамках програми «Еразмус+» у сфері молодіжної політики буде зосереджена на молодіжних обмінах
(Youth exchanges), участі у заходах мережі Європейської волонтерської служби (European Voluntary Service),
навчанні працівників по роботі з молоддю (Training of youth workers), реалізації проектів за участю молодіжних
організацій (Capacity building projects for youth organizations). Відповідно до цілей ініціативи ЄС «Східне
Партнерство» у 2012 році в рамках програми ЄС «Молодь в дії» була започаткована нова ініціатива ЄС
«Молодіжне вікно Східного Партнерства». Ця ініціатива дала можливість залучати додаткове фінансування з
метою підтримки більшої кількості проектів та учасників з шести країн Східного Партнерства. В рамках
«Молодіжного вікна Східного Партнерства» протягом 2012-2013 років молодіжні організації України отримали
гранти на проведення більше 100 заходів в Україні за участю близько 2500 молодих людей. Програми ЄС
«Молодь в дії» та «Молодіжне вікно Східного Партнерства» стали важливим інструментом заохочення та
розширення контактів між представниками молоді з країн-членів ЄС та України. Протягом 2015 року в рамках
участі делегацій України у низці європейських заходів проводилися консультації з представниками Європейської
Комісії щодо необхідності поновлення ініціативи «Молодіжне вікно Східного Партнерства» в рамках програми
ЄС «Еразмус+» та наголошувалося на зацікавленості України в цьому проекті [6].
3) Транскордонне співробітництво . Одним із найбільш дієвих інструментів співробітництва з ЄС на
регіональному рівні є транскордонне співробітництво, яке відбувається, зокрема, шляхом створення та активної
участі територіальних громад прикордонних країн у єврорегіональних об’єднаннях. З дев’яти існуючих
єврорегіонів 4 («Буг», «Карпатський», «Нижній Дунай», «Верхній Прут») створені з країнами Європейського
Союзу (Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина). Територія України, що входить до складу єврорегіонів,
складає більше 40% від її загальної площі.
Також Уряд планує провести ряд консультацій з Європейською комісією щодо збільшення обсягів
фінансової допомоги та розширення джерел фінансування з боку ЄС, активізувати співпрацю з транскордонного
співробітництва України з державами-сусідами (див. табл.1).
Таблиця 1
Пріоритети державної програми транскордонного співробітництва України та ЄС на 2016-2020 рр.
Сприяння економічному та соціальному розвитку
Збереження історико-культурної спадщини
прикордонних регіонів України
Розвиток туристичного потенціалу
Реставрація та розвиток інфраструктури
історико-етнографічної зони «Прикарпаття»
Підвищення стандартів та якості життя, добробуту та
Створення системи захисту від надзвичайних
забезпечення
безпеки
життя
та
охорони природних явищ
навколишнього середовища
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Сприяння створенню кращих умов та інструментів
для забезпечення мобільності людей, товарів та
капіталу

Продовження таблиці 1
Впровадження
інноваційних
методів
лікування та зниження рівня захворюваності на
туберкульоз у прикордонних регіонах
Покращення якості вод водозабірного
басейну транскордонних рік та впровадження
системи роздільного збирання твердих побутових
відходів
Розбудова інфраструктури автомобільних
пунктів пропуску у шести регіонах
Розвиток ІТ-інфраструктури українських
митної та прикордонної служби
Завпровадження
вагового
контролю
автотранспортних засобів та будівництво пунктів
відстою транспорту

Джерело: розроблено автором на основі [7]
Пріоритетами державної регіональної політики є, зокрема стимулювання й підтримка місцевих ініціатив
щодо ефективного використання внутрішнього потенціалу регіонів для створення та підтримання повноцінного
життєвого середовища, підвищення якості життя людей; зменшення територіальної диференціації за індексом
регіонального людського розвитку; формування конкурентоспроможності регіонів шляхом розроблення та
реалізації програм і проектів підвищення конкурентоспроможності територій; поліпшення
матеріального, фінансового, інформаційного, кадрового та іншого ресурсного забезпечення розвитку регіонів,
сприяння здійсненню повноважень органами місцевого самоврядування.
4) Співробітництво у ядерній безпеці – у рамках імплементації Інструменту співробітництва з ядерної
безпеки Україна традиційно залишатиметься ключовим партнером.
5) Регіональне співробітництво. Дунайська стратегія, затверджена Радою ЄС 24 червня 2011 року,
спрямована на забезпечення інфраструктурного, екологічного, соціально-економічного та інституційного
розвитку регіону. Отже, упродовж 2018-2020 рр. ЄС має намір продовжувати надавати щорічно до 200 мільйонів
євро (600 мільйонів протягом трьох років) для підтримки процесу реформ.
6) Енергетика (енергоефективність). Меморандумом про взаєморозуміння визначено передумови
виділення коштів Україні: здійснення заходів з реалізації домовленостей, досягнутих між Україною та МВФ, а
також позитивна оцінка результатів проведення структурних реформ. Умовами виділення коштів
передбачається: не менше трьох юридичних осіб повинні брати участь в проектах; кожна з них повинна бути
заснована в країні-учасниці ЄС або в асоційованій країні; жодні дві з трьох юридичних осіб не можуть бути
засновані в одній і тій самій країні; усі три юридичні особи повинні бути незалежними одна від одної [8].
Висновок. Зовнішньоекономічне співробітництво з ЄС є невід’ємною міжнародного економічного курсу
України, основним інструментом реалізації національних інтересів, розбудови правової та демократичної
держави, зміцнення вже існуючих та впровадження нових механізмів функціонування громадянського
суспільства в Україні відповідно до європейського зразку. Варто зауважити, що насамперед, євроінтеграція
повинна розглядатися як засіб досягнення мети – захисту національних інтересів України, а не як мета
державного курсу, вона має бути не лише стратегічною метою зовнішньої політики, але зваженим і прорахованим
способом взаємовідносин з сусідніми державами з визначеною, конкретною та послідовною позицією на
міжнародній арені.
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Annotation.The article analyzes the essence of the economy of joint participation as a new model of socioeconomic relations that based on sharing and access to resources, goods and services. The modern forms of a sharing
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Key words: collaborative consumption, economy of joint participation, sharing economy, Internet platforms.
Актуальність проблеми. В умовах постійної трансформації та розвитку економіки світ все більше
зацікавлений у пошуках нових шляхів отримання доходу. Одним з таких методів є економіка спільної участі
(англ. sharing economy від англ. to share– розділяти, обмінюватися, ділитися тощо), обсяги якої зростають
щорічно. Це явище допомагає уникати надмірного використання товарів, а також сприяти капіталізації вільних
ресурсів. Економіка спільної участі дозволяє економічним агентам взаємодіяти один з одним та розподіляти
товари або послуги без посередників. Це явище є своєрідним каталізатором, який сприяє інтеграції бізнесу в
глобальний майданчик, де люди не розподіляють знання і навички, а діляться ними. В результаті цього споживач
автоматично трансформується в підприємця. Таким чином, світ відходить від моделі, яка базується на володінні
власністю, та наближається до такої, яка ґрунтується на доступі до майна.
Аналіз досліджень та публікацій. Розвиток явища економіки спільної участі привертає увагу багатьох
дослідників. Серед вітчизняних науковців дану проблематику розглядають В. В. Швед [2], аналізу моделі
економіки спільної участі та її передумов присвячена праця Н. В. Рощиної та Л. С. Борданової [1]. Проте, це
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явище найбільше відображене у роботах зарубіжних дослідників, зокрема Р. Ботсман та Р. Роджерс [3],
К. Лаурелля та К. Сандстрома [8], К. Френкена та Дж. Шор [6], Т. Слея [17] та ін.
Метою статті є дослідження концепцій сучасної шерингової економіки та, на основі емпіричного
аналізу, розглянути її вплив на формування нової моделі спільного споживання.
Виклад основного матеріалу. Явище економіки спільної участі або sharing economy швидко набирає
популярності, хоча існувало завжди. Воно проявлялося у проханнях позичити автомобіль у знайомих,
переночувати у родичів з іншого міста безкоштовно або за символічну плату, допомоги у господарстві тощо. У
Оксфордському словнику тлумачення «економіки спільної участі» з’явилося лише у 2015р. Цей термін
пояснюється наступним чином: «економічна система, в рамках якої всі активи або послуги розподіляються між
приватними особами безкоштовно або за певну плату, зазвичай за допомогою Інтернету» [4]. Тому, необхідними
умовами для існування економіки спільної участі є суспільство, технології та онлайн-платформи. Дослідники К.
Лаурелль та К. Сандстром вважають, що спільне споживання є нерозривно пов’язане з економікою спільної
участі, оскільки ці явища відбуваються в організованих мережах або системах, а їхні учасники проводять різні
заходи з кредитування, оренди, торгівлі, обміну товарами або послугами тощо [8]. Професори К. Френкен та Дж.
Шор визначають економіку спільної участі як надання одним споживачем іншому у тимчасове користування
неповністю використані фізичні активи, можливо, за гроші. Тобто економіка спільної участі, згідно їх
досліджень, має включати в себе три основних елементи: взаємодія споживача зі споживачем, тимчасовий доступ
та фізичний актив. Товари, які можуть бути використані в економіці спільної участі – такі, що мають
надлишковий потенціал і у подальшому дозволяють власнику позичати або продавати свій товар іншим
споживачам. Надлишковий потенціал товару з’являється, коли власник не використовує його на постійній основі
[6]. Український дослідник В. Швед визначає економіку спільної участі як інформаційно-економічну модель, що
спрямована на трансформаційний характер капіталу з пасиву в актив за рахунок використання механізмів
співвласності, оренди та лізингу [2].
На нашу думку, економіка спільної участі – це можливість для власників капіталізувати своє майно, яке
вони не використовують, а для споживачів взяти таке майно в оренду, а не купувати його. Феномен такого виду
користування полягає у тому, що споживачі все менше стають залежними від індивідуальної приватної власності.
Замість цього вони мають легкий доступ до майна, яке належить іншим особам та у більшості випадків
користування таким майном є дешевшим за його придбання. Як наслідок, споживачі не лише заощаджують власні
кошти, але й сприяють зменшенню матеріального попиту, що може сприяти потенційному переходу до економіки
сталого розвитку. Також подібний сценарій не лише максимізує віддачу вкладених інвестицій у товар, який буде
використано, але й створить новий потік доходів у вигляді орендної плати власнику товару. Економіка спільної
участі поділяється на певні види, такі як кооперативна економіка, економіка «за вимогою», фріланс економіка
тощо (див. табл. 1) [5].
Таблиця 1
Види економіки спільної участі
Вид
Характеристика
Власне економіка
Зосередження на обміні невикористаними активами, монетизованими чи ні, для
спільної участі
підвищення ефективності та стабільності
Кооперативна
Зосередження на спільних формах споживання, виробництва, фінансів та навчання
економіка
(«кооперативне споживання» найближче до вихідного визначення економіки
спільної участі)
Економіка «за
Орієнтування на «попит» (тобто, термінове та доступне) надання товарів та послуг
вимогою»
Проектна економіка
Зосередження уваги на участі робочої сили та отримання доходу через окремі
проекти або завдання, для яких було найнято працівника
Фріланс економіка
Зосередження уваги на робочій силі та отримання прибутку від фрілансерів
(позаштатні зобов'язання часто є більш довгими та / або глибшими, ніж у проектній
економіці)
Рівноправна економіка Зосередження на рівноцінних мережах (P2P) у створенні продуктів, наданні
послуг, фінансуванні тощо.
Доступ до економіки
Зосередження уваги на «доступі до власності» (збігається з спільним
використанням, хоча обмін не є обов'язковим)
Економіка натовпу
Зосередження уваги на економічних моделях, що працюють завдяки «натовпу»,
включаючи краудсорсинг та краудфандинг
Цифрова економіка
Зосередження на будь-чому, використовуючи цифрові технології
Економіка платформи Зосередження на будь-чому, використовуючи техніко-орієнтовані платформи
Примітка. Складено авторами за даними Всесвітнього економічного форуму [16].
Засновниками економіки суспільної участі вважаються Брайан Часкі та Джо Геббіа, які створили у 2008
році Інтернет-платформу Airbedandbreakfast.com для здачі ліжок в оренду. Популярність такого сайту швидко
зросла. Наприклад, міжнародна мережа готелів «Хілтон» протягом 93 років побудував 600 тисяч номерів, а сайту
«Airbnb» знадобилося лише 4 роки для залучення такої ж кількості користувачів [15].
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Розглядаючи явище шерингової економіки можна стверджувати, що є наявними певні переваги для
споживачів та підприємців. Наприклад, дослідження в рамках Всесвітнього економічного форуму показало, що
під час Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро Airbnb створив еквівалент 257 готелям для гостей ігор.
Поширюючи капітал, який туристи витрачали, до різних кварталів міста дозволило уникнути накопичення коштів
лише у найбагатших районах, заощадити матеріали для будівництва таких готелів та зменшити викиди вуглецю
(див. рис.1).
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Рис 1. Статистика активних записів на Airbnb в Ріо-де-Жанейро до та після великих спортивних подій
Примітка. Побудовано авторами за даними Всесвітнього економічного форуму [15].
Також із глобальним поширенням моделі економіки спільної участі збільшується кількість галузей, що
в неї інтегруються. На сьогодні кількість компаній, які надають послуги у сфері економіки спільної участі
постійно диверсифікується і вони залучають все більше сегментів, серед таких:
- транспорт (Uber, Lyft, Blablacar),
- проживання (Airbnb, Kozaza, Couchsurfing),
- послуги по дому (TaskRabbit, Care.com),
- поставки (Postmates, Instacart),
- роздрібна торгівля (eBay, Etsy, Taobao),
- споживчі кредити (LendingClub, Prosper),
- обмін валют (TransferWise, CurrencyFair),
- фінансування проектів (Kickstarter),
- програмування (oDesk, Freelancer) [5].
Наприклад, згідно досліджень, що проведені компанією PwC, у США на сьогодні лише 7% населення є
постачальниками у сфері економіки спільної участі. Найбільш активним є населення віком від 25 до 44 років
(48% від усіх постачальників). За ними слідують люди віком 18-24 роки і 45-54 роки (по 14%), 55-64 роки (8%),
65 років і старше (16%) [13].
Також майже п’ята частина населення користувалася сервісом Uber хоч раз у 2017р., а 16,9% населення
зупинялися на Airbnb хоча б раз [10]. Juniper Research підрахували, що до 2022 р. у США частка економіки
спільної участі стане удвічі більшою (до 40,2 млрд. дол. США), так само як і кількість водіїв, які працюють у
сервісах спільного користування поїздками (до 8,6 млн. чол.). Паралельно буде збільшуватися кількість
споживачів подібних сервісів. Очікувано, що шерингова економіка досягне 86,5 млн. користувачів у США до
2021 р., а головними сервісами будуть Airbnb та Uber. Допоможуть у збільшенні частки сектору sharing economy
мобільні додатки, які дозволять використовувати автомобілі, кімнати і навіть приватні літаки на
рівноправних умовах.
Окрім цього, передбачається, що до 2025р. за своїми обсягами економіка спільної участі наздожене
традиційну модель використання (див. Рис.2). До операцій у системі sharing economy було віднесено
краудфандинг та кредитування С2С, фріланс, С2С проживання, каршерінг, онлайн-музику та потокове відео.
Серед операцій традиційної моделі експлуатації було виділено наступні: прокат інструментів, надання
проживання в готелях та хостелах, надання книг у користування, оренда автомобілів та дисків [12].
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Рис 2. Прогноз зростання економіки спільної участі та традиційної моделі експлуатації
Примітка. Побудовано авторами за даними PwC [12].
Аналізуючи глобальні тенденції, варто зауважити, що локомотивом розвитку економіки спільної участі
серед країн є Китай. Згідно оцінок, у 2015 р. даний сектор економіки склав близько 229 млрд. дол. США і,
відповідно до прогнозів, буде зростати на 40% щорічно протягом наступних 5 років. Уряд КНР заявив, що до
2025 р. на цей сектор буде припадати до 20% національного ВВП [15]. У 2016 р. 600 млн. чол. було залучено у
економіку спільної участі в Китаї, а онлайн-платформи створили 5,85 млн. робочих місць. Такий флагман sharing
economy як Uber в Китаї лише впродовж 2015 р. здійснив більше 1,4 млрд. поїздок. Для порівняння, цій же
компанії знадобилося 6 років, щоб досягти відмітку в 1 млрд. поїздок в інших регіонах світу. Протягом всього
періоду спільне користування Uber дозволило зменшити використання бензину і знизити викиди вуглекислого
газу в атмосферу. У місті Шеньчжень компанія EUmbrellaSharing, одна з кількох стартапів використання
парасольок, пропонує захист від дощу всього за 0,07 дол. США за 30 хв.
Ще одним аргументом на користь стрімкого поширення моделі економіки спільної участі є опитування,
проведене у 2013 р., згідно з яким частка населення, яке готове ділитися своїм власним майном, складає 68%,
також 66% людей охоче взяли б у користування майно іншої людини (Див. Рис. 3) [10]. Найбільш охочим до
спільного використання товарів є Азійсько-Тихоокеанський регіон, найменш – регіон Північної Америки.
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Рис 3. Бажання людей ділитися або використовувати майно
Примітка. Побудовано авторами за даними Statista [10].
Також, згідно опитування, 28% світових респондентів готові ділитися або орендувати електронні
пристрої за певну плату (найбільш схильними до цього виявилися респонденти з Азійсько-Тихоокеанського
регіону, 39%). Інші респонденти, які планували взяти щось в оренду вказали наступні товари:
електроінструменти (23%), велосипеди (22%), одяг (22%), товари для дому (22%), спортивне спорядження (22%),
автомобілі (21%), спорядження для кемпінгу (18%), меблі (17%), будинки (15%), мотоцикли (13%) та домашні
тварини (7%). Крім того, 26% глобальних респондентів будуть орендувати уроки чи послуги через Інтернет,
наприклад, уроки музики або послуги з догляду за собаками [7].
Проте, незважаючи на світове поширення даної моделі, економіка спільної участі зазнає активної
критики, в тій її частині, що стосується працевлаштування робітників. На перший погляд, нічого поганого:
працівник, який не може знайти постійного місця роботи або потребує додаткового прибутку, має можливість на
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платформах sharing economy отримати відносно швидкий дохід. Адже, така ситуація спрямована на уникнення
трудового законодавства, оскільки працівник не є працевлаштованим, він розглядається як «підрядник». В
такому випадку питання мінімальної заробітної плати, пільг та стандартизованих умов праці втрачають свою
актуальність. Постійна конкуренція за робочі місця змушує потенційних робітників знижувати рівень бажаної
заробітної плати. Так, погодинна заробітна плата на багатьох онлайн-платформах нижча за мінімальну плату у
розвинутих країнах або в кілька разів менша у країнах, що розвиваються [14].
Також під питанням залишається добросовісність постачальників послуг. Як визначає Т. Слей, більшість
пропозицій на AirBnB зараз – це повноцінні квартири або вілли, що не схоже на початкову концепцію стартапу.
Довгострокова оренда у великих містах була витіснена короткостроковими пропозиціями, які є більш
привабливими для орендодавців. Згідно його досліджень, найдорожчою на платформі AirBnB є квартира в Римі,
що належить американському підприємцю, який придбав апартаменти з доходів від продажу своєї компаніїрозробника програмного забезпечення [17].За таких умов участі постачальник послуг, у даному випадку
орендодавець, не сплачує в державу жодних податків зі своєї діяльності, теж саме стосується і споживача.
Щодо вітчизняного ринку, то одним із найкращих прикладів проектів економіки спільної участі є
BlaBlaCar. Взагалі цей проект був створений у 2006р. у Франції [11].Сьогодні його ринкова вартість сягає 1,2
млрд. фунтів стерлінгів (1,5 млрд. дол. США). Прибуток компанії в своїй більшості формується за рахунок
відсотків від вартості поїздок, які були здійснені 35 млн. членами проекту в 22 країнах. Близько 4 млн. осіб у світі
використовують BlaBlaCar щомісячно. На ринок України компанія вийшла у 2014 р., купивши стартап
«Подорожники». Не менш популярною в Україні є міжнародна платформа OLX, яка працює з 2007 р., а на
український ринок вийшла у 2014 р. Дана платформа спеціалізується на можливості швидкої купівлі-продажу
товарів, їх обміні, наданні послуг тощо. Важливе місце серед українських платформ sharing economy займає
безкоштовний проект Prometheus. Він націлений на проведення онлайн-курсів від викладачів вітчизняних закладів
вищої освіти з актуальних тем та предметів (правознавство, історія, ІТ тощо).Серед успішних стартапів
також можна виділити сервіс оренди суконь та аксесуарів OhMyLook! Сервіс було створено у 2013 р., зараз він
функціонує у 5 містах України, має філії у Росії та Казахстані.
Висновки. Обсяги економіки спільної участі збільшуються швидкими темпами. Подібне явище
призводить до інтегрального господарювання, яке буде максимально економним. Тому економічні агенти у
рамках моделі шерингової економіки самостійно будуть шукати можливості та сприяти економії ресурсів,
матеріалів, енергоефективності тощо. Економічна та екологічна кризи змушують населення шукати нові рішення
споживання, а концепція економіки спільної участі є цілком очевидною відповіддю у боротьбі з такими
процесами.
На нашу думку, для стимулювання розвитку онлайн-платформ в системі sharing economy в Україні
необхідно покращувати збір інформації про постачальника та споживача у системі онлайн-платформи. Ще одним
кроком є створити систему постійної взаємодії між проектами економіки суспільної участі для поширення
інформації та передавання так званих «чорних списків» недобросовісних клієнтів, а в цьому контексті налагоджувати співпрацю з представниками правоохоронних органів для проведення превентивних заходів,
постійно інформувати користувачів про можливі заходи підвищення власної безпеки.
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Аннотация. В статье исследованы особенности развития медиаотрасли Украины под влиянием
процессов глобальной цифровой трансформации. Определены основные тенденции современного цифрового
развития, влияющие на медиаотрасль Украины. Проанализированы особенности перехода медиа в цифровой
формат с учетом специфики их деятельности и условий функционирования.
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Актуальність проблеми. Стрімкий розвиток цифрових технологій, що проникають майже у всі сфери
економічної діяльності не може оминути і медіагалузь, яка намагається задовольнити потреби аудиторії у
оперативному доступі та зручному споживанні актуальної інформації. Найбільш відчутно цифрова
трансформація суспільства позначається на традиційних медіа, передусім, друкованих виданнях, ефірному радіота телемовленні, новинну функцію яких швидко перейняли інформаційні інтернет-ресурси. За різноманітними
прогнозами, друковані видання хоча і не зникнуть повністю, проте вже через декілька років будуть обслуговувати
вузький сегмент споживачів. В зв’язку з цим, особливого значення в контексті економічного розвитку України в
умовах глобальної цифровізації набувають нові способи постачання і споживання контенту, розроблені на основі
цифрових технологій.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблемам розвитку цифрової економіки як невід’ємної складової
інформаційного суспільства присвячували увагу у своїх наукових роботах такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як
В. Апалькова, О. Білорус, О. Вишневський, А. Гальчинський, В. Геєць, А. Девідсон, І. Дульська, Я. Жаліло, С.
Коляденко, Н. Коровайченко, В. Ляшенко, О. Мар’їна, Т. Месенбург, В. Сіденко, С. Сіденко, Г. Соколова, Д.
Тепскотт та багато інших. Крім того, окремі аспекти діджиталізації медіадіяльності досліджували П. Бредшоу,
О. Голобородько, К. Краус, Н. Краус, М. Женченко, Н. Журавська, Д. Мартинов, Е. Шмідт, А. Шнайдер та інші.
Водночас, в умовах стрімкої цифрової трансформації медіадіяльності постає необхідність дослідження
особливостей та перспектив розвитку медіаіндустрії України під впливом тенденцій глобального
цифрового середовища.
Метою статті є дослідження особливостей розвитку медіагалузі Україні в умовах глобальної
діджиталізації, визначення проблем та перспектив цифрової трансформації медіадіяльності в Україні з
урахуванням викликів і потреб інформаційного суспільства.
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Виклад основного матеріалу. Розвиток цифрових технологій підвищив попит на медіапродукт серед
споживачів, які перебувають у інформаційному середовищі та мають потребу не лише у постійному, але й
оперативному і зручному доступі до певного контенту. Бізнес-моделі економічного розвитку традиційних медіа
виявились неспроможними забезпечувати їх конкурентні позиції у глобальному економічному середовищі.
Сучасний світовий економічний порядок зумовлює процеси, за яких лише цифрові медіа можуть забезпечити
швидкий доступ до актуального контенту. За прогнозом аудиторської та консалтингової компанії Deloitte,
кількість підписок на цифровий контент до 2020 року може зрости до понад 680 млн., а середня кількість підписок
на одного споживача зросте до чотирьох [1].
Глобальна цифрова трансформація, що охоплює медіасферу, характеризується рядом тенденцій, які
визначають майбутнє медіадіяльності та створюють серйозні виклики для України, пов’язані, насамперед, з
подоланням цифрового розриву. До таких тенденцій зокрема, відносяться: зростання часу, що витрачається на
споживання цифрового контенту; стрімке зростання кількості цифрових продуктів; загострення боротьби за
увагу аудиторії; повний або частковий перехід традиційних медіа на цифрові платформи; зниження вартості
цифрового контенту на фоні поширення платних підписок; зростання витрат на цифрову рекламу; кардинальні
зміни у засобах медіареклами, що проявляються у заміні традиційних банерів більш сучасними рекламними
засобами, зокрема, нативною рекламою; використання нейромереж для відстеження та прогнозування поведінки
і реакції читача на ту чи іншу інформацію; використання систем штучного інтелекту у медіадіяльності; поява
цифрових видавництв тощо.
Україна взяла на себе зобов’язання здійснити масштабну цифровізацію усіх сфер економічної діяльності,
першим кроком на шляху до якої стало ухваленння 17 січня 2018 року Кабінетом Міністрів України «Концепції
розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки» та плану заходів щодо її реалізації [2],
розроблених з урахуванням прискорених темпів цифровізації у всьому світі. Ключовими цілями даної
Концепції визначено:
1. Здійснення «цифрового стрибка»: зростання ВВП на 6%, кількості робочих місць до 300 тисяч та
приватних інвестицій до 3 млрд дол. США до 2021 року.
2. Реалізація високотехнологічних ініціатив та проектів у інфраструктурі (підключення 85%
домогосподарств до мережі Інтернет та цифрова ідентифікація 99% громадян), індустріях та різних сферах
життєдіяльності, зокрема, освіті, медицині, транспорті, туризмі, громадській безпеці, екології тощо.
3. Створення та використання нових можливостей для бізнесу та громадян шляхом цифрової
модернізації (збільшення внутрішнього ринку споживання на 4-5 млрд дол. США), зменшення відпливу фахівців
на 30% та зростання електронної комерції на 500%.
Трансформація медіагалузі, викликана також скороченням чисельності традиційних медіа, передусім,
друкованих, супроводжується розбудовою цифрової інфраструктури, що слугує платформою для розвитку
медіагалузі України, може вирішити ряд проблем на ринку праці, створити умови для реалізації креативного
потенціалу, та вимагає від сучасного журналіста багатофункціональності. Крім того, цифрові технології для
традиційних медіа є способом розширення аудиторії та збільшення надходжень від реклами.
Телевізійне мовлення в Україні також підпадає під вплив глобальних тенденцій цифровізації, внаслідок
чого онлайнові аналоги телеканалів здобувають все більше поширення завдяки можливості перегляду контенту
в зручний час. Сьогодні розвиток телевізійного мовлення в Україні під впливом цифрових технологій пов'язаний,
передусім, з такими тенденціями, як перехід кабельних каналів на потокове мовлення, формування унікального
контенту як однієї з конкурентних переваг, зростання обсягів реклами на телебаченні та, відповідно, доходів від
неї. У 2018 році в Україні було зупинено ефірне аналогове мовлення та здійснено перехід до цифрового, що
беззаперечно, є значним кроком вперед у напрямку цифровізації. Можна стверджувати, що діджиталізація є для
телебачення засобом збереження та посилення конкурентних позицій на ринку вільного часу та
рекламному ринку.
Також, одним із традиційних медіа, що поступово трансформується в умовах глобальної діджиталізації
є радіо. Одним із реалізованих планів цифровізації даної галузі стало впровадження у 2018 році пілотного проекту
цифрового радіо DAB+ у м. Києві, внаслідок чого ліцензії на цифрове мовлення отримали 14 радіостанцій. При
розробці зазначеного плану Україна орієнтувалась на приклад Норвегії, де у 2017 році відбулась повна відмова
від FM-радіомовлення та перехід до цифрового мовлення. Проте, слід зазначити, що хоча обслуговування
радіомовлення у форматі DAB+ є менш фінансово витратним, для радіоаудиторії використання даної технології
пов’язано з необхідністю придбання спеціальних радіоприймачів, вартість яких коливається від 50 до
80 дол. США, що може призвести до втрати значної частини аудиторії радіостанціями. Водночас, за даними
національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, сьогодні мережа цифрового радіо може
охопити близько 20 тисяч автомобілей.
В епоху конкурентної боротьби за читацьку аудиторію та зростання популярності онлайнових ЗМІ,
друковані медіа використовують нові стратегії розвитку, обумовлені, передусім, пошуком шляхів виживання в
умовах падіння попиту на друковану продукцію. До найбільш популярних стратегій друкованих медіа,
застосування яких викликане об’єктивними причинами діджиталізації можна віднести:
1. Повний перехід на онлайнові версії видань, що дозволяє збільшити обсяги доходів за рахунок
охоплення максимального трафіка кожною публікацією. Недоліком даної стратегії є значна конкуренція з боку
соціальних мереж, новинний контент яких стрімко завойовує популярність читацької аудиторії.
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2. Повна заміна друкованих версій мобільними додатками, прикладом ефективності якої є досвід
канадської щоденної газети La Presse, яка у такий спосіб збільшила свою аудиторію майже на 30% та частка
доходів якої від використання усіх цифрових платформ складає 82% від загального обсягу доходів [3].
3. Збереження певного тиражу друкованої версії з частковим переходом в онлайн, що дає можливість
зберегти ту частину аудиторії, яка з певних причин не бажає відмовлятись від паперових видань.
Онлайнові медіа в умовах глобальної діджиталізації стикаються з конкуренцією, що виникає не лише
безпосередньо між ними, але й з боку традиційних медіа, що перейшли в онлайн формат. За таких умов, інтернетмедіа шукають нові шляхи розвитку, які сьогодні найчастіше реалізуються за допомогою наступних
бізнес- моделей:
1. Бізнес-модель «paywall», яка пов’язана з організацією платного доступу до контенту онлайнового
видання і реалізується у три способи: жорстка стратегія (доступ до контенту тільки після оплати), м’яка стратегія
(безкоштовний доступ, обмежений певною кількістю переглядів), змішана стратегія (одночасне використання
двох попередніх стратегій, наприклад, шляхом поділу контенту на безкоштовний та платний, організації
безкоштовного доступу до певної кількості публікацій після реєстрації тощо).
2. Бізнес-модель безкоштовного доступу до контенту в період підвищеного попиту на інформацію, яка
може бути використана у дні особливих подій, про які намагається дізнатись максимальна кількість читачів. Дана
модель дозволяє суттєво підвищити репутацію видання серед наявної аудиторії й дізнатись про нього
потенційній аудиторії.
3. Бізнес-модель поєднання основної діяльності з електронною комерцією шляхом публікації оглядів
товарів і послуг та розміщення посилань на них. В даному разі продавці зацікавлені у аудиторії, яку охоплюють
медіа, а медіа – у комісійній винагороді. Так, наприклад, всесвітньо відомий інтернет-сервіс Amazon.com
виплачує медіакомпаніям від 4 до 15% комісійних від вартості кожної угоди [3].
4. Бізнес-модель отримання доходів від event-бізнесу, що реалізується шляхом участі медіакомпаній у
організації різноманітних маркетингових заходів – презентацій, виставок, ярмарків, форумів, семінарів,
тренінгів, свят тощо та продажу білетів на участь у зазначених заходах з метою отримання винагороди від
зацікавлених сторін.
5. Бізнес-модель боротьби з блокувальниками реклами – спеціальними програмами, які встановлюють
читачі контенту і які позбавляють медіакомпанії частини їх основного доходу – надходжень від реклами.
Основними способами боротьби з блокувальниками є встановлення обмежень доступу до контенту для читачів,
що встановлюють подібні програми, запровадження спеціальної плати за використаня коненту з мінімальним
обсягом реклами тощо.
6. Бізнес-модель, заснована на використанні замість традиційних рекламних банерів нових рекламних
форматів – нативної реклами (ненав’язливої реклами, що органічно вплітається у основний зміст видання і
адаптована до його контенту) шляхом розміщення корисної інформації рекламодавця на сайті видання або
безпосередньо у його новинній стрічці з можливістю переходу, зокрема, на сайт бренду, що рекламується.
Сьогодні нативну рекламу, вбудовану в стрічку, в якості способу монетизації платформи використовують
більшість великих ЗМІ: The Guardian, The Independent, Forbes, 9gag, The Sun тощо [3]. Крім того, в сучасній
рекламній діяльності поширеними явищамм, що сформувались під впливом процесів глобальної діджиталізації є
створення великими медіакомпаніями об’єднаних баз даних щодо читацької аудиторії в рекламних цілях та
використання в якості бази для нарахування доходів часу, витраченого на перегляд реклами аудиторією замість
кількості переглядів, що змушує рекламодавця приділяти більше уваги якості інформаційних матеріалів.
7. Бізнес-модель, орієнтована на зміна дизайну видання з метою підвищення швидкості завантаження
матеріалів та створення зручної навігації по сайту.
Слід зазначити, що ефективність діяльності сучасних медіа в умовах інформаційного суспільства
забезпечується завдяки використанню декількох бізнес-моделей одночасно.
З розвитком цифрових технологій традиційні медіа опинились у невигідному становищі і втратили
значну частину свого доходу також через те, що рекламодавці швидко переорієнтувались на онлайн платформи,
зокрема, у соціальні мережі, які завоювали значну частину аудиторії. Ключовою тенденцією глобального
цифрового розвитку на найближчі п’ять років фахівці називають зростання реклами за рахунок мобільного
інтернету. До 2021 року мобільна реклама буде охоплювати 75% загального доходу від інтернет-реклами, при
цьому загальний обсяг рекламного ринку сягне 116 млрд. дол. США [4]. В зв’язку з цим, очікується подальше
зниження доходів традиційних медіа від реклами. Крім того, на думку фахівців міжнародної консалтингової та
аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers, очікується також уповільнення зростання доходів цифрових
версій тих друкованих медіа, які працюють на ринках з високим рівнем покриття мобільними пристроями та
високим попитом на цифровий контент.
За даними дослідження Інтернет Асоціації України (ІнАУ), обсяг ринку медійної інтернет-реклами у І
півріччі 2018 року склав 1,094 млрд. грн. і перевищив аналогічний показник І-го півріччя 2017 року на 32%, а
частка прямих продажів на ринку медійної інтернет-реклами склала 56,13% [5]. При цьому, найбільшу частку
ринку медійної інтернет-реклами охоплює банерна реклама (42,28%), у структурі якої частка мобільної медійної
інтернет-реклами становить 18,2% та in-stream відео (реклама у видеоплеєрі pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll,
overlay-реклама, picture-in-pause) – 34,94% з часткою мобільної медійної інтернет-реклами 10,1%. Крім того,
основними сегментами медійної інтернет-реклами є також іn-page video (content-roll), інші нестандартні рішення
(вспливаючі вікна pop-up та pop-under, формати catfish та screenglide, синхронні банери, фронтлайни,
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повноекранна реклама, звукова реклама у цифровому аудіопотоці тощо) та спонсорство (див. рис. 1). На рекламу
у соціальних мережах та месенджерах, зокрема, таких, як Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber
тощо у І півріччі 2018 року припадало 26,49%, що на 8% більше, ніж у аналогічному періоді попереднього року.
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Рис. 1. Частки деяких сегментів ринку медійної інтернет-реклами та мобільної медійної інтернетреклами у їх загальному обороті.
Примітка. Побудовано автором за даними Інтернет Асоціації України [5].
Про популярність цифрового контенту в Україні свідчать дані дочірньої компанії Amazon.com Alexa
Internet, яка збирає показники щодо відвідуваності інтернет-сайтів безпосередньо від користувачів. Серед топ-50
сайтів, що користуються найбільшою популярністю в Україні станом на листопад 2018 року, провідні позиції
займають пошукові системи та соціальні медіа (див. табл. 1). До першої десятки даного рейтингу потрапили
тільки два вітчизняні новинні сайти – Telegraf.com.ua та Ukr.net.
Таблиця 1
Сайти з найбільшою кількістю відвідувачів та переглядів в Україні
Щоденний
Щоденні
%
Загальна
Місце
середній
перегляди
трафіку кількість
у рейСайт
Категорія
час,
сторінок на
від
посилань
тингу
проведений
одного
пошуку
на сайт
на сайті
відвідувача
Мистецтво та розваги /
8:41
4.91
12.90%
2,252,152
1.
Youtube.com
Телебачення та відео
Інтернет і телекомунікація
1.00%
7,920
2.
Google.com.ua
5:55
6.72
/ Пошукова система
Інтернет і телекомунікація
3.40%
2,973,824
3.
Google.com.
7:31
9.06
/ Пошукова система
Інтернет і телекомунікація
4.20%
365,955
4.
Vk.com
10:01
4.52
/ Соціальна мережа
23.60%
1,473
5.
Olx.ua
Торгівля / Оголошення
13:15
9.81
17.40%
2,439
6.
Telegraf.com.ua
Новини та медіа
4:01
5.64
Довідники / Словники та
7.
Wikipedia.org
4:07
3.06
57.70%
1,548,812
енциклопедії
Інтернет і телекомунікація
8.
Facebook.com
9:44
3.99
7.30%
6,018,600
/ Соціальна мережа
11.30%
3,051
9.
Ukr.net
Новини та медіа
3:04
1.90
Торгівля / Товари
10.
Rozetka.com.ua
6:17
4.53
33.10%
2,955
широкого вжитку
Примітка. Складено автором за даними Офіційного сайту компанії Alexa Internet [6].
Важливим фактором, що сприяє переходу медіа на онлайн платформи, є також стабілізація кількості
інтернет-користувачів. Показник проникнення інтернету в Україні, що вказує на кількість регулярних інтернеткористувачів віком старше 15 років на 100 жителів, які використовують Інтернет раз на місяць і частіше, щорічно
демонструє позитивну динаміку. Так, за даними дослідницької компанії Factum Group Ukraine, станом на жовтень
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2018 року, частка регулярних інтернет-користувачів в Україні віком від 15 років складає 63%, а частка
користувачів, у яких є домашній інтернет – 65% (див. рис. 2) [5].
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Рис. 2. Динаміка проникнення інтернету в Україні.
Джерело: Офіційний сайт дослідницької компанії Factum Group Ukraine [7].
Крім того, за останні три роки в Україні спостерігається зменшення «цифрового розриву» інтернетаудиторії (насамперед, завдяки зростанню комп’ютерної грамотності та доступності користування інтернетом),
що також сприяє зростанню популярності онлайнових медіа. Результати аналізу дослідницької компанії Kantar
Taylor Nelson Sofres (Kantar TNS) показують, що інтернет-аудиторія в Україні зростає рівномірно за усіма
віковими категоріями (див. рис. 3). Беззаперечно, найбільше проникнення інтернет спостерігається у віковому
діапазоні 14-35 років, проте у інших вікових категоріях спостерігається помітний приріст. Зокрема, у діапазоні
46-55 років у 2018 році відбулось зростання на 13% порівняно з попереднім періодом.
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Рис. 3. Вікова структура інтернет-користувачів в Україні.
Джерело: Офіційний сайт дослідницької компанії Kantar TNS [8].
На зменшення «цифрового розриву» вказують також зміни суб’єктивного рівня доходів регулярних
інтернет-користувачів в Україні за останні п’ять років. Так, якщо у 2013 році найбільшу частку регулярних
інтернет-користувачів складали особи з середнім рівнем доходів (58%), то сьогодні найбільша частка припадає
на користувачів із рівнем доходів нижче середнього (47%), яка майже вдвічі зросла з 2013 року (див. рис. 4).
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Рис. 4. Динаміка змін суб’єктивного рівня доходів «регулярних» інтернет-користувачів в Україні.
Джерело: Офіційний сайт компанії Factum Group Ukraine [7].
Ще однією тенденцією глобальної цифровізації, яку повинні враховувати вітчизняні медіа при побудові
власної стратегії, є зростання кількості користувачів мобільних пристроїв і підвищення популярності мобільних
додатків. За даними компанії Kantar TNS, станом на 2018 рік, 16,7 млн. (54,5%) жителів України віком від 12 до
70 років користуються мобільними пристроями для виходу в інтернет, що на 15,5% більше, ніж у 2017 році. При
цьому, 80% часу користування мобільними пристроями припадає на мобільні додатки [8].
Існують також відмінності у користуванні мобільними додатками серед окремих вікових груп інтернетаудиторії (див. табл. 2). Так, найбільш популярними серед усіх категорій населення є соціальні мережі,
месенджери та додатки відеоконтенту. Найбільш популярними мобільними додатками серед користувачів станом
на жовтень 2018 року є Viber (96,4%), YouTube (91,7%), Chrome (90,7%), Gmail (83,9%), Facebook (78,5%). За
допомогою мобільного додатку Facebook з новинами знайомляться 41% його користувачів [8]. Додатками
новинних сайтів / видань найбільше користуються особи віком від 46 до 70 років, а інші користувачі надають
перевагу новинам у соціальних мережах, що також змушує медіа працювати у новому форматі.
Таблиця 2
Відмінності у використанні категорій мобільних додатків серед інтернет-користувачів в Україні
Категорії мобільних
Мобільні
12-15
16-25
26-35
36-45
46-55
56-70
додатків
користувачі
років
років
років
років
років
років
Соціальні мережі
84%
88%
92%
88%
79%
73%
64%
Месенджери
58%
57%
66%
59%
56%
52%
40%
Додатки відеоконтенту
57%
62%
64%
58%
54%
49%
47%
Ігри
37%
62%
50%
36%
29%
24%
14%
Банківські додатки
31%
8%
30%
37%
34%
30%
20%
Додатки для покупок
31%
20%
34%
35%
32%
27%
15%
Додатки новинних сайтів /
17%
9%
16%
17%
18%
20%
20%
видань
Додатки для занять спортом
10%
15%
14%
10%
7%
6%
5%
Джерело: Офіційний сайт компанії Kantar TNS [8].
Отже, мобільні додатки соціальних мереж є лідерами серед інших мобільних додатків, що зумовлює
підвищення популярності соціальних медіа, які орієнтуються на сучасні тенденції і дозволяють своїм
користувачам отримувати інформацію у значних обсягах та досить оперативно.
Спираючись на дані міжнародного агентства We Are Social [9], що займається дослідженнями соціальних
медіа, можна сформувати цифровий медіа-профіль України на основі ключових показників цифровізації
медіагалузі (див. рис. 5). Станом на 2018 рік кількість інтернет-користувачів в Україні складає 25,6 млн. чол.
(58% всього населення), при цьому, активними користувачами соціальних мереж є 13 млн. чол. (29% населення
країни), а 9,5 млн. чол. користуються мобільним інтернетом (22% населення). За рейтингом органічного
охоплення населення соціальною мережею Facebook, яка є однією з найбільш популярних у світі, Україна
закриває першу десятку країн з найвищим ступенем охоплення, який складає 19,6% (для порівняння – перше
місце посідає Фінляндія – 34,6%, останнє, 169 – Намбія – 0,09%). Проте, за показником швидкості мобільного
інтернет-з’єднання, Україна знаходиться у останній десятці країн на 114 місці з показником 8,1 Мб (перше місце
в даному рейтингу посідає Норвегія з показником 61,2 Мб, останнє, 123 місце – Ірак з показником 4,2 Мб)
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Рис. 5. Ключові показники цифровізації медіагалузі України.
Примітка. Побудовано автором за даними міжнародного агентства We Are Social [9].
Проведене дослідження свідчить про зростання популярності цифрових технологій у медіагалузі
України та поступовий перехід медіа на онлайн-платформи з метою підвищення власної
конкурентоспроможності. Разом з тим, традиційні медіа все ще зберігають свою популярність для певної
аудиторії. За результатами моніторингу, проведеного компанією «Комунікаційний альянс», у першому півріччі
2018 року обсяги рекламних бюджетів на радіо зросли від 14 до 23%, а у пресі – від 10 до 15% порівняно з
аналогічним періодом 2017 року [10].
Поряд із беззаперечними перевагами цифрової трансформації медіагалузі України, основними її
недоліками є:
- невідповідність рівня застосовуваних цифрових технологій в Україні світовому рівню цифровізації;
- зниження якості журналістських матеріалів через стрімке зростання їх щоденного обсягу, найм
низькокваліфіковних журналістів та відсутність механізмів перевірки достовірності поданої інформації;
- можливість розміщення анонімних публікацій, що в свою чергу сприяє зниженню якості контенту,
порушенню авторських прав та публікації інформації на замовлення зацікавлених осіб;
- відсутність гарантій оплати праці журналістів через можливість неофіційного працевлаштування у
цифрових медіа;
- невдалі спроби журналістів будувати бізнес-моделі власних цифрових медіа через відсутність
необхідного досвіду.
Разом з тим, цифрові технології є зручними засобами розміщення і споживання контенту, тому
використання цифрових платформ у медіаіндустрії України щороку зростає.
Висновки. Глобальна цифрова трансформація несе у собі серйозні виклики для медіагалузі України, що
є особливо відчутними для традиційних медіа, які втрачають аудиторію та значну частину доходів через
зростання популярності цифрового контенту та міграцію реклами у діджитал-формат. У таких умовах, потужним
фактором розвитку традиційних медіа стає розвиток діджитал-компонета у формі створення власних сайтів,
сторінок у соціальних мережах, зручних мобільних додатків, конвергентних медіа тощо. Отже, саме
діджиталізація може допомогти традиційним вітчизняним медіа повернути або навіть розширити свою аудиторію
та зацікавити рекламодавців. Україна, як повноцінний учасник інформаційного суспільства має амбітні цілі
здійснити цифровий прорив, що, беззаперечно, позитивно позначиться на розвитку вітчизняної
цифрової медіаіндустрії.
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СТРУКТУРНА ДИНАМІКА КРЕАТИВНОГО СЕКТОРУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Анотація. На основі аналізу масштабу і структурної динаміки креативного сектору глобальної
економіки виявлено галузеві тенденції та детермінанти; встановлено прискорені темпи розвитку креативної
економіки при значній диференціації в світі, на рівні макрорегіонів, груп країн та країн з різним рівнем розвитку
шляхом компаративного аналізу рівня прибутковості, вартості активів, зайнятості в креативних індустріях,
питомою вагою у ВВП. Окреслено асиметрії в рівні та динаміці розвитку креативної економіки в розвинених
країнах і країнах, що розвиваються, де використовують креативні індустрії як драйвер економічного зростання.
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СТРУКТУРНАЯ ДИНАМИКА КРЕАТИВНОГО СЕКТОРА ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. На основе анализа масштаба и структурной динамики креативного сектора глобальной
экономики выявлено отраслевые тенденции и детерминанты; установлено ускоренные темпы развития
креативной экономики при значительной дифференциации на мировом уровне, на уровне макрорегионов, групп
стран и стран с разным уровнем развития путем сравнительного анализа уровня прибыльности, стоимости
активов, занятости в креативных индустриях, удельным весом в ВВП. Определены асимметрии в уровне и
динамике развития креативной экономики в развитых странах и развивающихся странах, где используют
креативные индустрии как драйвер экономического роста.
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STRUCTURAL DYNAMICS OF THE CREATIVE SECTOR OF GLOBAL ECONOMY
Annotation. Based on the analysis of the scale and structural dynamics of the creative sector of the global
economy, industry trends and determinants have been identified; The accelerated pace of development of the creative
economy with significant differentiation at the world level, at the level of macro regions, groups of countries and countries
with different levels of development has been determined by comparing the analysis of the level of profitability, the value
of assets, employment in creative industries, the specific weight in gross national product. Asymmetries are defined in the
level and dynamics of the development of the creative economy in developed countries and developing countries, which
use the creative industries as drivers of economic growth.
Key words: economic structure, creative economy, creative industry, creative product.
Актуальність проблеми. В умовах трансформації суспільно-економічних відносин під впливом
інноваційності, знаннєвості, інформатизації, мережевості, діджиталізації тощо зростає роль нового сегменту
глобальної економіки, яким стали творчі (креативні) види діяльності на засадах пріоритету людського капіталу,
інновацій та культури. Разом з тим, з часу виокремлення «креативних індустрій» у структурі економічної
діяльності в кінці ХХ-го століття до сьогоднішнього дня відбулись суттєві зміни глобального середовища, що
позначилось змінами у масштабі, пропорціях та тенденціях креативного сектору. Відтак дослідження структурної
динаміки креативного сектору глобальної економіки має актуальність та важливе теоретикометодологічне значення.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження теоретичних засад концепції креативної економіки
представлено передусім в працях Д. Хоукінса, Р. Флоріди, Ч. Лендрі, Д. Тросбі, Дж. Гілмора, С. Каннінгейма,
К. Харріса, Д. Хезмондалша та інших [1-10]. Серед робіт вітчизняних науковців відзначимо роботи
Л. Антошкіної, М. Бурмаки, І. Вахович, Т. Галахової, С. Киризюк, В. Куриляк, Д. Лук’яненка, В. Мазуренко,
Л. Свистун, В. Чевганової, О. Чуль та ін. [11-18].
Метою статті є дослідження структурної динаміки та визначення тенденцій креативного сектору
глобальної економіки.
Виклад основного матеріалу. Вперше термін «креативна економіка» пролунав в 1994 році в Австралії
в контексті розробки інституційно-регулятивних засад стимулювання економіки завдяки інвестицій у культуру
та творчість. Британська лейбористська партія започаткувала ребрединг, так званий «новий лейборизм», в ході
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якого було використано термін «креативна індустрія (галузь)» у своєму передвиборчому маніфесті у 1996 році
(«Новий лейборизм, нове життя для Британії» [19]). Після перемоги партії на виборах 1997, 2001 і 2005 років
відбулось послідовне впровадження політик стосовно розвитку креативних індустрій, що охоплюють інші
області поза традиційною культурою, термін почав широко застосовуватись на міжнародному рівні, зокрема, в
документах ЮНЕСКО [20]. Таким чином, застосування терміну «креативна економіка» політиками та
урядовцями передувало теоретичному обґрунтуванню науковцями. Серед вчених, які розробили теоретикометолодгічні засади креативноого сектору світової економіки відзначимо таких як Джеймс Гілмор, Б. Джозеф
Пайн, Девід Тросбі, Річард Флоріда, Девід Хезмондалш, Джон Хоукінс, Крістін Харріс та ін. До сих пір існують
суттєві відмінності щодо тлумачення термінів, що охоплюють креативний сектор. Так, у США країни в різних
штатах підходи до сутності креативної економіки відрізняються, однак віддають перевагу термінам «креативна
економіка» та «креативні галузі». В Ірландії, Іспанії, Італії, Німеччині, Португалії застосовується термін
«культурні та креативні галузі», в Канаді - сектор мистецтв та культурних індустрій. У Великій Британії широко
застосовують термін «креативні галузі» як сукупність галузей, що належать до креативної економіки. В
Південній Кореї до цієї категорії віднесено сукупність галузей медійної індустрії (content industries) [18].
Дослідження структурної динаміки креативного сектору економіки передбачає виокремлення його складових у
відповідності до обґрунтованої методології їх вимірювання, яка може бути застосована як теоретиками та
практиками в різних країнах. Тому динаміка змін, які відбуваються у сфері культури, цифрових технологій, науці
та реалізації креативних ідей передбачає появу таких теоретичних конструкцій, які передусім отримали визнання
міжнародних організацій. Креативний сектор глобальної економіки розглядається нами в даному дослідженні за
методикою Конференції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), згідно з якою виокремлено: креативні товари
(художні ремесла, аудіовізуальні засоби, дизайн, нові медіа, виконавські види мистецтва, видавництво,
образотворче мистецтво); креативні послуги (реклама, дослідження ринку та опитування громадської думки,
архітектурні, інженерні та інші технічні послуги, дослідження та розвиток, особисті, культурні та рекреаційні
послуги, аудіовізуальні та супутні послуги, інші особисті, культурні та рекреаційні послуги); товари суміжних
креативних галузей (креативні галузі пов'язані з експортом та імпортом товарів) (див. табл. 1).
Таблиця 1
Види креативних продуктів та продуктів суміжних галузей
Категорія
Види
Всі креативні продукти
Продукти суміжних галузей (креативні
галузі пов'язані з експортом та імпортом
товарів)
Художні ремесла
Святкування
Інші художні промисли
Посуд
Плетені вироби
Пряжа
Килими
Аудіовізуальні
Фільми
Фільми
засоби
CD, DVD, касети
Електронне мовлення
Звукове виробництво
Дизайн
Архітектура
Архітектура
Мода
Мода
Вироби зі скла
Інтер'єр
Інтер'єр
Ювелірні вироби
Ювелірні вироби
Іграшки
Нові медіа
Відео ігри
Комп'ютерне обладнання
Виконавські види
Музичні інструменти
Музичних інструментів
мистецтва
Друковані музичні твори
Святкування
Видавництво
Книги
Інші друковані матеріали
Газети
Інша друкована продукція
Образотворче
Антикваріат
Живопис
мистецтво
Живопис
Фотографія
Фотографія
Скульптура
Цифрове
3d-принтери
виготовлення:
3d-сканери
Лазерні різці
Фрезерування з ЧПУ
Магазинні ЧПУ
Пульти керування
Джерело: складено за [21].
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Завдяки глобалізації та інформаційним технологіям доступ до культури розширився креативна економіка
стала більш впливовою в усьому світі (див. табл 2).
Таблиця 2
Темп приросту креативної економіки за структурою продуктового сегменту, 2003-2015 роки, %
Період

2003-2015
Експорт

2007-2011

Імпорт

Експорт

2012-2015

Імпорт

Експорт

Імпорт

Всі креативні товари

7,34

5,10

3,71

0,58

0,23

-0,25

Художні ремесла

4,42

2,13

2,50

-0,53

-0,27

-1,44

..

..

..

..

..

..

8,58

5,48

6,96

2,64

0,42

-0,88

..

..

..

..

..

..

3,26

2,51

1,55

0,50

-5,08

-3,69

-0,05

-0,63

-2,86

-3,42

-5,36

-7,09

Аудіовізуальні засоби
Дизайн
Нові медіа
Виконавські види
мистецтва
Видавництво

Образотворче мистецтво
7,96
6,39
0,18
-2,52
9,96
17,84
Джерело: [21].
За даними аналітичного звіту за 2015 рік, найбільш прибутковими креативними галузями були телебачення,
образотворчі мистецтва, газети і журнали, а найменш прибутковими − кінематограф, музика і радіо. Відзначимо,
що креативна економіка дедалі більше справляє вплив на працевлаштування, зокрема відзначимо креативні
галузі, які забезпечують найбільшу чисельність робочих місць це передусім образотворчі мистецтва (перше
місце), музика (друге місце) і книги (третє місце). При цьому потрібно брати до уваги, що зайнятість у
креативному секторі забезпечується переважно мікро-, малими та середніми підприємствами. Характерною
рисою зайнятості в креативному секторі є неповна та тимчасова зайнятість. Аутсайдером за показниками
прибутковості та зайнятості у 2015 р. була індустрія радіо з питомою вагою біля 2% даних. Сумарно креативний
сектор забезпечив 29,5 млн робочих місць та 2253 млрд дол. (3% від світового ВВП) прибутку (табл. 3).
Таблиця 3
Світовий рейтинг креативних індустрій за прибутковістю і зайнятістю
Галузь
Прибутковість,
Рейтинг за
Кількість
Рейтинг за
млрд дол. США
прибутковістю
зайнятих величиною занятості
Телебачення

477

1

3 527 000

5

Образотворчі мистецтва

391

2

6 732 000

1

Газети і журнали

354

3

2 865 000

6

Реклама

285

4

1 953 000

8

Архітектура

222

5

1 668 000

9

Книги
Виконавчі види мистецтва

143
127

6
7

3 670 000
3 538 000

3
4

Ігри

99

8

605 000

10

Кінематограф

77

9

2 484 000

7

Музика

65

10

3 979 000

2

46
2253

11
-

502 000
29 507 000

11
-

Радіо
Разом
Джерело: EY, 2015 [22].

За макрорегіональною структурою креативного сектору світової економіки лідером є Азіатські і
Тихоокеанські країни, найвища частка креативного сектору у ВВП припадає на країни Північної Америки, що
відповідає 743 мільярдам доларів США та еквівалентно 3% від регіонального ВВП, генеруючи понад 12,7
мільйона робочих місць. На другому місці за масштабом виходить Європа, яка генерує 709 мільярдів доларів і
7,7 млн робочих місць. Третім за величиною є північноамериканський, що має річний дохід у розмірі 620
мільярдів доларів і який генерує 4,3 мільйона робочих місць у секторі креативної індустрії. На четвертому місці
Латинська Америка та Карибський басейн з 124 мільярдам доларів США (2,2% ВРП) та 1,9 млн робочих місць,
стоять країни Африки та Близького Сходу з 58,5 мільярдам доларів США (1,1% ВРП) та 2,4 млн робочих місць,
враховуючи, наскільки вона складається з відповідного регіонального ВВП (за даними табл. 4). Щодо зайнятості
у креативному секторі, то найвищий показник, як ми зазначали – в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону,
а найменше - в Латинській Америці і Карибах (див. табл. 4).
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Таблиця 4
Макрорегіональна структура розвитку креативної економіки
Регіони світу
Обсяг капіталу, Частка у ВВП, %
Зайнятих у креативній
млрд дол. США
економіці, млн осіб
Азія і Тихоокеанський регіон
743
3
12,7
Європа
709
3
7,7
Північна Америка
620
3,3
4,3
Латинська Америка та Каріби
124
2,2
1,9
Африки та Близький Схід
58,5
1,1
2,4
Джерело: за даними [22].
Останній доступний звіт за авторською методологією розрахунку відповідних індексів та рейтингу країн,
розрахованих для 139 країн - «Глобальний індекс креативності 2015» пропонує на основі трьох вимірів «3Т»:
таланту, технологій та толерантності: 1. Технологія - інвестиції в дослідження та розробки, а також патенти на
душу населення. 2. Талант - частка дорослих з вищою освітою та робочою силою в творчому класі. 3.
Толерантність – показники лікування іммігрантів, расових та етнічних меншин, геїв та лесбіянок. Індекс
технології був розрахований як сума показника частки інвестицій в дослідження і розробки у ВВП та рівня
інновацій, що визначається як кількість патентів кожної країни. Показник таланту країни складається з частки
зайнятих у креативному класі та зайнятих у вищій освіті. Окремо пропонується під-індекс креативний клас, який
охоплює зайнятих в НДДКР; мистецтві, культурі, розвагах і телебаченні; бізнесі і менеджменті; освіті, охорони
здоров'я та праві. Індекс толерантності вимірюється як ставлення в країні до етнічних і расових меншин та ЛГБТ
спільноти. За показником креативного класу лідирують Люксембург (54%), Бермуди (48%), Сінгапур (47%). У
топ-10 за рейтингом креативного класу увійшли Австралія (45%), Швеція (45%), Нідерланди (44%), Канада (44%)
і Великобританія (44%), США (33%) [3]. Особливу увагу розвитку креативного сектора приділяють Нами
розглянуто країни G20, як відображення більш деталізованого розвитку представників окремих регіонів світу та
країн з різним рівнем розвитку у порівнянні з Україною. За даними табл. 5 видно, що Україна знаходиться на
досить високому місці за індексом таланту - 24-а в світі (з 134), що вище багатьох країн з ринками, що
формуються, таких як Китай, Мексика, Індія, Саудівська Аравія, Туреччина, Індонезія. Дані позиції визначаються
високими показниками частки робочої сили в креативному класі (29,75% населення) - 40-е місце в світі, і
працівників у вищй освіті 11- місце, що вище ніж у Росії, яка займає 15-е місце в світі (див. табл. 5).
Таблица 5
Глобальный индекс креативности стран G20
Рейтин
Глобальний індекс
Країна
Технологія
Талант
Толерантність
г
креативності
Австралія
1
7
1
4
0,970
США
2
4
3
11
0,950
Канада
4
13
14
1
0,920
Великобританія
15
5
12
20
0,881
Німеччина
14
7
28
18
0,837
Франція
16
16
26
16
0,822
Італія
21
25
31
38
0,715
Японія
24
2
58
39
0,708
Аргентина
27
48
35
19
0,681
Бразилія
29
27
68
15
0,667
Південна Корея
31
1
50
70
0,660
Росія
38
22
15
123
0,579
ПАР
39
30
62
57
0,564
Україна
45
43
24
105
0,518
Китай
62
14
87
96
0,462
Мексика
73
54
94
56
0,407
Саудівська Аравія
83
50
59
122
0,362
Туреччина
88
58
53
123
0,348
Індія
99
52
92
108
0,292
Індонезія
115
67
108
115
0,202
Джерело: складено за даними Глобальний індекс креативності 2015[3].
Як видно з таблиці 5 перші місця в рейтингу займають розвинені країни з високим рівнем розвитку
ринкових інститутів та громадянського суспільства (Австралія, США, Канада, Великобританія), а країни з
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ринками, що формуються, не дивлячись на загальноекономічні показники та високий дохід на душу населення
значно їм поступаються. Тобто можна стверджувати про наявні асиметрії в рівні та динаміці розвитку креативної
економіки. Разом з тим, в країнах, що розвиваються, використовують креативні індустрії як драйвер
економічного зростання (Індонезія, Китай та інші). На думку М. Хендерсон, керівника Програми креативної
економіки ЮНКТАД «Креативні індустрії є потужною силою не тільки для економічного розвитку, а й для
соціальних і культурних змін. Для досягнення цілей сталого розвитку нам потрібні глибокі культурні зміни в
масовому масштабі. Креативні індустрії можуть допомогти нам досягти цього» [23].
Висновки. Аналіз масштабу і структурної динаміки креативного сектору глобальної економіки дає змогу
виявити галузеві тенденції. Зокрема найбільш прибутковими креативними галузями стали телебачення,
образотворчі мистецтва, газети і журнали, а найменш прибутковими − кінематограф, музика і радіо. Найбільшу
чисельність робочих місць забезпечують образотворчі мистецтва (перше місце), музика (друге місце) і книги
(третє місце). Зайнятість у креативному секторі. Характерною рисою зайнятості в креативному секторі є неповна
та тимчасова зайнятість, яку забезпечується переважно мікро-, малі та середні підприємства.
Встановлено прискорені темпи розвитку креативної економіки при значній диференціації в світі, на рівні
макрорегіонів, груп країн та країн з різним рівнем розвитку шляхом компаративного аналізу рівня прибутковості,
вартості активів, зайнятості в креативних індустріях, питомою вагою у ВВП. Окреслено асиметрії в рівні та
динаміці розвитку креативної економіки в розвинених країнах (лідери – Австралія, США, Канада,
Великобританія) і країнах, що розвиваються, де використовують креативні індустрії як драйвер економічного
зростання (Індонезія, Китай та інші).
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Актуальність проблеми. На сучасному етапі розвитку світового господарства значущість енергетики в
забезпеченні соціально-економічного прогресу стрімко зростає. Дефіцитність енергетичних ресурсів, різкі зміни
кон’юнктури енергетичних ринків посилення екологічного тиску та інші пов’язані з енергетикою проблеми
ставлять перед світовою спільнотою завдання від вирішення яких буде залежати майбутнє світової енергетики,
екології та безпеки.
Аналіз досліджень та публікацій. Питання енергоефективності в умовах вичерпання традиційних
джерел енергії стають все більш популярними в закордонній та українській науковій літературі. Так, слід
відзначити роботи Ж. Корнілі та С. Фанкхаузера, Л. Бречгера, М. Філліпіні, Л.С. Ханта, Є. Зорік [1-3] в яких
автори досліджували проблеми енергоефективності. Також значна увага проблемам енергоефективності та
альтернативної енергетики приділяється в роботах аналітиків міжнародних організацій. До вагомого доробку з
питань підвищення енергоефективності належать роботи вітчизняних вчених Ю. Біленка, В. Микитенко,
О. Суходолі, О. Цапко-Піддубної, І. Чикало [4-9]. та ін.
Метою статті є дослідження досвіду країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) у сфері
енергоефективності та енергозбереження згідно з вимогами Європейського енергетичного союзу для визначення
пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної енергетичної політики.
Виклад основного матеріалу. Особливо актуальними стають проблеми енергетичної безпеки є для
країн, що відчувають брак енергетичних ресурсів для забезпечення власних потреб. У розв’язанні проблем
енергетичної безпеки показовим є досвід Європейського Союзу (ЄС), більшість країн-членів якого не мають в
достатній мірі власних енергетичних ресурсів і імпортують їх з-за кордону. Нині ЄС стикається з низкою великих
енергетичних проблем. Залежність ЄС від імпорту енергії особливо актуальна, оскільки в 2017 році Союз
імпортував понад половину енергії на суму 400 мільярдів євро [10]. Іншими важливими проблемами є потенційні
перебої з енергопостачанням, високі ціни на енергію, які впливають на домогосподарства та підприємства, а
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також проблеми навколишнього середовища та здоров'я, викликані викидом парникових та інших шкідливих
газів, особливо під час спалювання викопного палива. Енергетика є однією з найважливіших сфер
наднаціонального регулювання ЄС а питання розвитку енергетичного сектору має важливе значення для
національних урядів та наднаціональних інституцій ЄС.
Євросоюз нині є однією з провідних сил сучасного світу, має великий вплив на геоекономічні процеси, у
тому числі в енергетичній сфері. ЄС є дуже прогресивним у своїй енергетичній політиці, постійно вдосконалює
її засади та механізми, демонструючи великі успіхи у вирішенні наявних проблем. В останні десятиліття ним
ініційовано низку екологічних і енергетичних проектів, які будуть визначати майбутнє.
Вирішення енергетичних питань були серед основних проблем, що сприяли європейській інтеграції. Так,
у 1951 році Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина та Франція підписали Договір про заснування
Європейського співтовариства вугілля і сталі. Через шість років, у 1957 році було створено Європейське
економічне співтовариство та Європейське співтовариство з атомної енергії. Проте, зазначені договори не стали
основними рушіями розвитку енергетичної політики Євроспільнот. Таку роль відіграли «нафтові шоки». У
результаті «нафтових шоків» 1970-х років, була ініційована лібералізація енергетичного ринку ЄС, що стало
рушієм для створення єдиної енергетичної політики. У 1996 та 1998 роках були підписані електроенергетична та
газова директиви, які запустили процеси розвитку енергетичного сектору для країн Європи [11].
Наслідком низки подальших реформ в енергетичному секторі енергетика стала ключовою сферою
політики Європейського Союзу. В листопаді 2000 року було прийнято «Зелену книгу – Європейську стратегію
безпеки та забезпечення енергією», яка стала найбільш комплексним документом, що охарактеризував стан
європейської енергетики та встановив енергетичні цілі ЄС на 2020 – 2030 рр.[12].
У 2014 році Європейський Союз ратифікував Паризьку угоду, яка встановила мету ̶ обмежити зростання
температури цього століття. Прогнозується що ратифікація угоди призведе до скорочення глобальних викидів
вуглецю від використання енергії до нуля до 2060 року та збереження цього рівня до кінця століття. 2016 року
Європейська Комісія подала пакет «Чиста енергія для всіх європейців», який пропонує нормативно-правову базу
для розвитку відновлюваної енергії в ЄС [13].
Нині енергетичні та пов’язані з енергетикою кліматичні цілі ЄС на 2030 рік включають:
‒ обов'язкове скорочення викидів парникових газів на 40% у порівнянні з рівнями 1990 року;
‒ принаймні 27% відновлюваної енергії в ЄС;
‒ збільшення енергоефективності щонайменше на 27%
‒ завершення внутрішнього енергетичного ринку - покращення з'єднання електромереж країн ЄС на
15% та розвиток важливих інфраструктурних проектів [].
Дані завдання та цілі Європейська Комісія реалізовує в рамках Європейського Енергетичного Союзу.
Функціонування якого спрямоване на забезпечення безпечної, доступної та стійкої енергії для людей та
підприємств, шляхом вільного перетікання енергії через державні кордони в межах ЄС. Це також сприятиме
розвитку нових технологій та інфраструктурних проектів, спрямованих на з'єднання енергетичних ринків
Європи, скорочення витрат на житло, створення робочих місць та зростання економіки, що дозволить Європі
більш ефективно використовувати енергію та боротися зі змінами клімату.
Дії, які допомагають забезпечити досягнення цілей ЄС в сфері енергетики, включають наступне:
‒ європейська стратегія енергетичної безпеки, в якій представлені заходи щодо посилення безпеки
енергопостачання ЄС.
‒ еластичний та інтегрований енергетичний ринок ЄС. Нові мережі для транспортування газу та
електроенергії
‒ збільшення внутрішнього виробництва енергії в ЄС, зокрема з відновлюваних джерел енергії.
‒ підвищення безпеки в енергетичних секторах ЄС та суворі правила щодо таких питань, як утилізація
ядерних відходів та експлуатація офшорних нафтогазових платформ [10].
Оскільки, енергетичний союз базується на моделі сталого економічного розвитку, енергетична політика
ЄС спрямована на забезпечення безпечної та конкурентоспроможної енергетики та доступності енергоносіїв.
Частка відновлюваної енергетики в енергетичному комплексі ЄС продовжує зростати і держави-члени планують
досягти 20% скорочення викидів парникових газів у порівнянні з 1990 роком, 20% відновлюваної енергії у
валовому кінцевому споживанні енергії та 20% зростання енергоефективності до 2020 року.
Енергетичні цілі 2020, 2030 та 2050 років полягають, насамперед, у розвитку внутрішнього
енергетичного ринку для стимулювання конкуренції та економічно виправданих цін, розвитку
енергозберігаючих технологій та сприянні привабливішому інвестиційному клімату.
ЄС зробив величезний стрибок у переході до низьковуглецевої економіки, в останні роки ЄС
запроваджує програми, необхідні для переходу ЄС до низьковуглецевої економіки до 2030-2050 років. В основі
цієї стратегії лежить мета досягнути скорочення викидів парникових газів, одночасно підвищуючи безпеку
постачання та сприяти появі нових зелених секторів. Диверсифікація джерел енергії та постачальників
енергоносіїв є для ЄС ключовим засобом підвищення власної енергетичної безпеки. Частка відновлюваних
джерел енергії у споживанні енергії в ЄС продовжує зростати щоб досягти своєї мети в 20% у 2020 році
(див. рис. 1).
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Рис. 1 Частка відновлюваної енергії у валовому кінцевому енергоспоживанні ЄС, %
Джерело: побудовано за даними [14].
У 2016 році і дев’ятий рік поспіль, більшість нових енергоресурсів у Європі становили відновлювані
джерела енергії. З точки зору безпеки постачання, відновлювані джерела енергії зберегли 16 млрд євро за рахунок
скорочення імпорту викопного палива. У 2016 році з більш ніж половиною енергії, що надходить з поновлюваних
джерел, у валовому кінцевому споживанні енергії, Швеція має найбільшу частку (53,8%), випередивши
Фінляндію (38,7%), Латвію (37,2%), Австрію (33,5%) та Данію (32,2%). На протилежному кінці шкали
зареєстровано найнижчу частку відновлюваної енергії в Люксембурзі (5,4%), Мальті та Нідерландах (обидві
6,0%).
Через різні вихідні умови для розвитку альтернативної енергетики країни ЄС мають відміні цільові
показники, яких планується досягти в 2020 році. Станом на 2016 рік 11 країн-членів ЄС вже досягли рівня,
необхідного для виконання національних цілей 2020 року, це Болгарія, Чеська Республіка, Данія, Естонія,
Хорватія, Італія, Литва, Угорщина, Румунія, Фінляндія та Швеція (табл. 1).
Таблиця 1
Країни, що досягли цільового показника частки відновлюваної енергії у валовому
кінцевому енергоспоживанні
Країна
Хорватія
Швеція
Естонія
Болгарія
Литва
Данія
Чеська Республіка
Угорщина
Румунія
Фінляндія
Італія

2004
23,50
38,70
18,40
9,40
17,20
14,90
6,80
4,40
16,30
29,20
6,30

Частка відновлюваної енергії у валовому кінцевому енергоспоживанні, %
2013
2014
2015
2016
Ціль 2020
28,00
27,80
29,00
28,30
20,00
52,00
52,50
53,80
53,80
49,00
25,60
26,30
28,60
28,80
25,00
19,00
18,00
18,20
18,80
16,00
22,70
23,60
25,80
25,60
23,00
27,40
29,60
31,00
32,20
30,00
13,80
15,00
15,00
14,90
13,00
16,20
14,60
14,40
14,20
13,00
23,90
24,80
24,80
25,00
24,00
36,70
38,70
39,20
38,70
38,00
16,70
17,10
17,50
17,40
17,00

Джерело: побудовано за даними [14].
З 11 країн ЄС, що за часткою відновлюваної енергії у валовому кінцевому енергоспоживанні досягли
цільового показника 2020 року 7 є країнами Центрально-Східної Європи, що стали членами ЄС після 2004 року.
А такі країни як Болгарія, Чеська Республіка та Угорщина наростили частку відновлюваної енергії у валовому
кінцевому енергоспоживанні в два та більше разів.
Енергоефективність ЄС з 1995 до 2016 року зросла в 1,47 рази, але існують значні відмінності динаміки
енергоефективності в розрізі країн-членів ЄС (табл. 2). Так, найдинамічніше зростала енергоефективність,
насамперед, країн ЦСЄ. Країни ж ЄС-15 (за винятком Великобританії, Швеції, Люксембургу та Данії), в свою
чергу, демонстрували динаміку зростання енергоефективності нижчу ніж у середньому в ЄС.
Протягом періоду, що досліджується країни ЦСЄ зазнали значних трансформацій, в тому числі, і в
енергетичному секторі. Ці перетворення в різній мірі позначилися на розвитку енергетики та досягненні
енергетичних цілей ЄС. Більш успішними в цьому плані можна назвати Литву, Румунію, Естонію, Болгарію,
Чеську Республіку та Угорщину. Зазначені країни вже досягли цільового показника 2020 року за рівнем розвитку
альтернативної енергетики а темпи зростання їх енергоефективності – вищі за середні по ЄС.
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Таблиця 2
Динаміка енергоефективності країн ЄС (ВВП/спожита енергія), євро/кг енергоносіїв
в нафтовому еквіваленті
Країна

1995

2016

Литва
Румунія
Словаччина
Латвія
Ірландія
Польща
Естонія
Болгарія
Великобританія
Швеція
Чеська Республіка
Люксембург
Угорщина
Данія

1,7
1,8
2
2,1
7,3
1,9
1,4
1,2
6
4,9
2,5
6,9
2,7
9,6

4,9
4,7
4,8
4,9
17
4,3
2,9
2,4
11
8,6
4,2
11,3
4,3
15,2

Приріст
2016/1995,
рази
2,88
2,61
2,40
2,33
2,33
2,26
2,07
2,00
1,83
1,76
1,68
1,64
1,59
1,58

Країна

1995

2016

Словенія
ЄС (28 країн)
Нідерланди
Німеччина
Хорватія
Бельгія
Франція
Кіпр
Фінляндія
Іспанія
Італія
Австрія
Португалія
Греція

3,7
5,8
6
6,3
3,8
5
6,3
5,8
4,2
7
8,7
8,1
6,6
6,7

5,6
8,5
8,6
9
5,4
6,8
8,5
7,7
5,5
9,1
10,2
9,4
7,5
7,6

Приріст
2016/1995,
рази
1,51
1,47
1,43
1,43
1,42
1,36
1,35
1,33
1,31
1,30
1,17
1,16
1,14
1,13

Джерело: побудовано за даними [15]
*до таблиці включені країни ЄС по яких є відповідні дані; за базу порівняння прийнято 1995 рік оскільки в більш ранні роки бракує
статистичних даних для більшості країн ЄС.

Кореляційний аналіз показників розвитку енергетичного сектору (дані за 2004-2016 рр.) вищезазначених
країн вказує на тісну кореляцію рівнів розвитку альтернативної енергетики та енергоефективності (за винятком
Естонії для якої визначений зв'язок є несуттєвим) (рис. 2, 3). Споживання первинної енергії досить негативно
корелює з показниками енергоефективності та розвитку альтернативної енергетики, що цілком природньо адже
зростання ефективності використання енергії насамперед призводить до зменшення споживання енергії, що
отримується з традиційних джерел (виняток становить Естонія для якої простежується тісний позитивний зв'язок
між споживанням первинної енергії та часткою енергії, що отримується з відновлювальних джерел через
поступове зростання обох показників).

Рис. 2 Кореляція частки енергії з відновлювальних джерел у валовому кінцевому енергоспоживанні з
деякими показниками розвитку енергетичного сектору
*т н.е. – тон в нафтовому еквіваленті, кг н.е. – кілограм в нафтовому еквіваленті
**ціна природнього газу наведена відповідно даних Євростату, де в ціну газу для населення включено податки
та збори, а в ціну для підприємств – ні.
Джерело: побудовано за даними [16].
Ціна природнього газу (через брак статистичних даних про вартість енергії з усіх джерел ціна природнього
газу прийнята за загальний виразник вартості енергоресурсів) для населення має досить сильний зв'язок з
показником енергоефективності в Болгарії, Чехії та Литві (негативний зв'язок описуваних показників в Естонії
пояснюється суттєвим зниженням вартості природнього газу з 2014 року та продовженням поступового
зростання енергоефективності) та позитивно впливає на розвиток альтернативної енергетики в усіх
досліджуваних країнах. Такий взаємозв’язок можна пояснити стимулюючим впливом зростання ціни
енергоносіїв на зниження споживання енергії, підвищення ефективності її використання та пошук
альтернативних джерел.
Щодо впливу на досліджувані показники цін на природній газ для підприємств, то він значно слабший від
впливу цін на газ для населення. Насамперед, даний факт можна пояснити можливостями бізнесу закладати
додаткові витрати на енергоносії у собівартість продукції і таким чином переносити їх на кінцевих споживачів,
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а також наявними певними технологічними потребами, що унеможливлюють зменшення обсягів споживання
енергоресурсів.

Рис. 3 Кореляція показника енергоефективності з деякими показниками розвитку енергетичного сектору
Джерело: побудовано за даними [16].
В цілому ж, можна стверджувати, що підвищення цін на енергоносії стимулювало енергозбереження та
розвиток альтернативної енергетики а зростання енергоефективності та підвищення частки енергії з
відновлювальних джерел у валовому кінцевому енергоспоживанні, в свою чергу, суттєво вплинуло на скорочення
обсягів споживання первинної енергії.
Висновки. Спільна енергетична політика ЄС відіграє ключову роль в розвитку енергетичних секторів всіх
країн-членів, визначаючи цілі розвитку енергетики та інструментарій їх досягнення. Розвиток Європейського
Енергетичного Союзу націлений на збільшення ролі альтернативної енергетики та ефективне використання
ресурсів, що матиме вирішальне значення для забезпечення енергетичної безпеки та довгострокового
стабільного розвитку. Досвід країн ЦСЄ вказав на важливість нарощування потужностей для генерації енергії з
відновлювальних джерел та підвищення ефективності використання енергії як безальтернативного шляху до
зниження споживання первинної енергії та зростання національної енергетичної безпеки.
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світового енергетичного ринку вбачаються: зростання чисельності населення планети, урбанізація, інновації в
енергетиці, впровадження промисловості 4.0 та цифрові інновації, підвищення енергоефективності в економіці,
цінові параметри основних галузевих енергетичних ринків, зниження трансакційних витрат, лібералізація
національних енергетичних ринків, впровадження інституційних інструментів та політик, спрямованих на
сталий та низьковуглецевий розвиток та екологічну безпеку.
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СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТЕРИНАНТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА
Аннотация. В статье рассмотрена трансформация мирового энергетического рынка, которая связана
с изменениями его отраслевой и региональной структуры. Основными современными детерминантами
трансформации мирового энергетического рынка усматриваются: рост численности населения планеты,
инновации в энергетике, внедрение промышленности 4.0 и цифровые инновации, повышение
энергоэффективности в экономике, ценовые параметры основных отраслевых энергетических рынков,
снижение трансакционных издержек, либерализация национальных энергетических рынков, внедрение
институциональных инструментов и политик, направленных на устойчивое и проволока развитие и
экологическую безопасность.ь.
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MODERN DETERMINANTS OF THE TRANSFORMATION OF THE WORLD ENERGY MARKET
Abstract. The article deals with the transformation of the world energy market, which is associated with changes
in its sectoral and regional structure. The main current determinants of the transformation of the world energy market
are: growth of the population of the planet, urbanization, energy innovations, industry introduction 4.0 and digital
innovation, energy efficiency improvement in the economy, price parameters of the main sectoral energy markets,
reduction of transaction costs, liberalization of national energy markets, implementation of institutional instruments and
policies aimed at on sustainable and low carbon development and environmental safety..
Keywords: energy market, transformation, energy transition, mergers and acquisitions, power engineering.
Актуальність проблеми. В умовах стрімких змін світової економіки під впливом промислової 4.0,
впровадження глобальних цілей розвитку та екологічних трансформації світового енергетичного ринку
відбувається трансформація світового енергетичного ринку. Процеси якої взаємопов’язані не тільки з суто
енергетичними інноваціями, але й інноваційними зрушеннями в економіці, станом світового господарства,
сучасним глобальним розвитком людського суспільства. Врахування сучасних тенденцій, якісних та кількісних
змін глобального розвитку у цілому та світового енергетики зокрема є передумовою конкурентоспроможної
національної енергетичної політики. Відтак особливої актуальності набуває дослідження сучасних детермінант
трансформації світового енергетичного ринку.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню змін на світовому енергетичному ринку присвятили свої
праці багато вітчизняних та зарубіжних науковців, відмітимо, зокрема, праці Артемчука Т.О., Бyрне Р., Денисюка
С.П., Мелосі М., Оквелла Д., Фокуета Р., Макарова А. А., Телегіна Є. А., Прокопенка О.В., Суходолі О.М. та ін.
Так, Фокует Р. При аналізі історичних енергетичних переходів, акцентує увагу на тривалості в залежності
від сектору, визначальному впливі ціни, нових технологіях як в енергетиці, так і і промисловості, значенні
енергетичних шоків, а також інституційних засад, впроваджених національними урядами [1]. Історичній
перспективі енергетичних переходів присвятив працю Мелосі М. [2]. Диверсифікацію, тенденції та перспективи
розвитку світовоїй енергетики її трансформацію досліджували Гальперіна Л. [4], Опалько В. В. [6],
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Денджермен А. Е. С. Д. та Шелнубер Х. Д. [7], Чичина О. А. [8] та ін. Взаємовплив впровадження концепцій
смарт економіки та сталого розвитку з енергоефективністю досліджено в роботі [5]. Соціальні наслідки сталого
розвитку енергетики з урахуванням інновацій, технологій та зелених трансформацій розглянуто у книзі Оквелла
Д. та Бyе Р. [9] галузеві аспекти розвитку та трансформації світового ринку див. [10-13].
Трансформацію національних енергетичних ринків, роль викопного палива, відновлювальної та
альтернативної енергетики у контексті вирішення національних та соціально-економічних пріоритетів
розглянуто в працях Артемчука Т. О. [14], Джіла С. з колегами [15], Зімакова А. В. [16], драйвери трансформації
ринку освітлення в праці Юрге-Ворзатца Д. та Хауфа Д. Вітчизняна енергетична безпека, вітчизняний
енергетичний ринок у цілому та по окремих галузях представлені в працях [17-19]. Європейські стратегії
розвитку енергетики відображні в працях Денисюка С. П. [20], Тараненко І. В. [21] та ін.
Разом з тим потребують актуальних досліджень визначення сучасних детермінант трансформації
світового енергетичного ринку.
Метою статті є дослідження сучасних детермінант трансформації світового енергетичного ринку для
адаптації та удосконалення вітчизняної енергетичної політики.
Виклад основного матеріалу. Сучасні вимоги до якості, ефективності, надійності, безпечності,
екологічності, доступності енергетичних систем обумовлюють необхідність так званих енергетичних переходів
(energy transitions) [1; 2], які відбуваються внаслідок трансформації світового енергетичного ринку. Як
зазначають дослідники даної проблеми, зміни на світовому енергетичному ринку мають характер трансформації,
яка не наступає одномоментно у всіх країнах та не охоплює одночасно всі сектори та галузі економіки [1; 2].
Натомість має різні масштаби, терміни та напрями, при цьому великого значення набуває швидкість
енергетичного переходу та усвідомлення суспільством обумовленості цих процесів, а відтак обрання відповідних
інституційних інструментів та напрямів енергетичної та інших політик. Важливим є розуміння відмінності
понять трансформації світового енергетичного ринку внаслідок об’єктивних процесів загальноцивілізаційного
поступу та енергетичних переходів, які можуть бути як детермінованими, так і такими, що виникають внаслідок
ситуаційної взаємодії чинників, зокрема і тих, які «впливатимуть на існування, швидкість і характер переходу до
низьковуглецевих економік» [1, с.11]. До великих енергетичних переходів можна віднести перехід від
використання в якості основного енергетичного ресурсу деревини до вугілля або від вугілля до нафти, які тривали
довгий період часу.
Впровадження країнами-членами ООН прийнятої у 2015 р. глобальної програми сталого майбутнього та
нових Цілей сталого розвитку, зокрема цілі сталої енергетики щодо доступності та низьковуглецевості енергії
(збільшення питомої ваги відновлюваних джерел енергії) та підвищення енергоефективності [23]. Імплементація
ринкових механізмів ціноутворення не лише в розвинених, але й в країнах, що розвиваються, одночасно з
впровадженням технологій Smart Grid в електроенергетичних системах на всіх рівнях (від локального до
міжнародного) знижує трансакційні витрати. Також відбуваються зміни на світовому енергетичному ринку
злиттів та поглинань, що впливає на структуру світового енергетичного ринку [4]. Впровадження інновацій у
видобуток, виробництво та транспортування енергії та зростання енергоефективності призвело до здешевлення
викопних видів палива, у тому числі сланцевих нафти та газу, технологій виробництва скрапленого газу.
Трансформація світового енергетичного ринку має прояв у зміні обсягів та структури попиту за видами
первинної енергії та географічною структурою. На рис. 1 представлена структура споживання первинної енергії
у 2016 оці, де можна побачити переважання викопних джерел енергії в усіх регіонах світу (за даними [25]).
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Рис. 1. Структура споживання первинної енергії, 2016 рік, млн т н.е.
Джерело: побудовано за даними [25].
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З іншого боку у період високих цін на викопне паливо внаслідок високої мотивованості як бізнесу, так і
урядів, відбулись новації, які призвели до здешевлення та спрощення для широкого застосування
відновлювальних джерел енергії. Важливим чинником трансформації світового енергетичного ринку є
послідовні цілеспрямовані урядові заходи та політики, які стосуються розвитку сталої, екологічної та
низьковуглецевої національної енергетичної системи. Відмітимо у цьому контексті роль лібералізації
національних енергетичних ринків. Результативність якої демонструє ЄС внаслідок впровадження Третього
енергопакету та розвитку Європейського енергетичного ринку. Як свідчить успішний зарубіжний досвід
лібералізація національних енергетичних ринків сприяє зниженню цін, а відтак сприяє енергетичному переходу.
Розширення чисельності країн, що впроваджують заходи та політики, які стосуються розвитку сталої, екологічної
та низьковуглецевої національної енергетичної системи за рахунок країн, що розвиваються, призводить до
прискорення великого енергетичного переходу.
Важливим чинником трансформації світового енергетичного ринку залишається безпека. Вимоги як до
екологічної та і до енергетичної безпеки розглядаються урядами як передумова сталого національного розвитку.
Трансформація світових енергетичних ринків залежать не лише від інновацій в енергетиці, однією з сучасних
детермінант є екологічна, у першу чергу – кліматична. Прийняті великою чисельністю країн зобов’язання щодо
контролю за викидами парникових газів в рамках Паризької кліматичної угоди у 2016 році щодо регулювання
викидів вуглецю та утримання зростання глобальної середньої температури не більше ніж на 2 С відносно
відповідного показника доіндустріальної епохи [24]. Відтоді екологічні вимоги та зобов’язання щодо стримання,
пом’ягшення та адаптації до змін клімату переважної більшості держав стали детедрмінантою трансформацій у
споживанні та пропозиції на світовому енергетичному ринку.
На рис. 2 зображено споживання світових первинних енергоресурсів у 2016 та 2017 роках за видами
енергоресурсів та у цілому.

Рис. 2. Споживання світових первинних енергоресурсів у 2016 та 2017 роках за видами
енергоресурсів, млн т н.е.
Джерело: побудовано за даними [25].
За оцінками думку експертів BP (Брітіш Петроліум) [25] газ залишиться найбільш зростаючим джерелом
енергії у зв’язку з поширенням відносно дешевих технологій видобутку сланцевого газу та виробництва
зрідженого природного газу. У країнах, що розвиваються, більшого значення має вугілля. Світовий ринок нафти
зростатиме внаслідок прискореного зростання населення в Азії та Африці та швидких процесів урбанізації в
Африці. У 2018 році половину світового споживання первинної енергії припадала на Європу, північну Америку
та Китай. Але в прогнозних оцінках Китай поступиться Індії у темпах приросту споживання енергії, що пов’язано
не лише з нижчими темпами економічного зростання, але і з впровадженням більш високих екологічних
стандартів, швидкому приросту генерації електроенергії на атомних станціях та сонячних батареях [25]. У
короткостроковий період розвитку, з 2016 по 2017 роки спостерігається незначне зростання загальносвітового
енергоспоживання. При цьому найвищими темпами зростає споживання відновлювальних джерел енергії, газу
та нафти, у той час як споживання вугілля досягло плато ще у 2015 році.
Впровадження цифрових інновацій як складової промисловості 4.0, передусім штучного інтелекту, в
економіку у цілому та енергетику, зокрема, призведе до зростання на чверть розвіданих запасів викопного палива
та суттєвого скорочення технологічних та трансакційних витрат.
Таким чином сучасний великий енергетичний перехід повзаний з зростанням споживання первинних
енергоресурсів внаслідок зростання чисельності населення планети та урбанізації, однак впровадження
енергоефективних та енергоощадливих технологій знижує темпи приросту споживання, а високі екологічні
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вимоги призводять до змін у характері їх використання та зміні первинних енергоресурсів (із зростанням питомої
ваги відновлювальних джерел енергії та газу та поступовому зниженні вугілля).
Зміни клімату як на посилення екологічних вимог, так і на попит, оскільки зростання середньорічних
температур призводить до зміни у витратах на опалення та кондиціонування. Зупинити зміни клімату можливо
за умови скорочення викидів двоокису вуглецю у 2050 році від рівня 2015 року більш ніж на 70% в регіонах світу
– найбільших споживачах первинної енергії (Європі, Північній Америці і Китаї). На думку науковців,
усвідомлення людством проблеми зі зміною кліматом та застосування необхідні для збереження життєдіяльності
на планеті заходів може наступити після перетину точки неповернення у температурному режимі [1; 2; 4; 5; 7].
Однак вже сьогодні інновації в енергетиці дають змогу розширити використання природньо відновлювальних
джерел енергії (вітрової, сонячної, гідроенергії).
Як нами зазначалось, енергетичний перехід має різну природу, в Україні, з поміж інших причин, зміна
енергоспоживання обумовлена необхідністю позбутись залежності від монопольного постачання газу з боку
країни-агресора, а також тим, що більшість вугільних запасів залишились на окупованих територіях. На
рисунку 3 продемонстровано споживання первинних енергоресурсів в Україні в період 2016-2017 років.

Рис. 3. Споживання первинних енергоресурсів в Україні в період 2016-2017 років, млн т н.е.
Джерело: побудовано за даними [25].
Споживання енергоресурсів в Україні скоротилось, в основному за рахунок зниження споживання
вугілля і незначно – за рахунок природного газу.
Висновки. Трансформація світового енергетичного ринку пов’язана зі змінами основних кон′юнктурних
параметрів, які позначаються на його галузевій та регіональній структурі. Основними сучасними детермінантами
трансформації світового енергетичного ринку вбачаються: зростання чисельності населення планети, інновації в
енергетиці, цінові параметри основних галузевих енергетичних ринків, зниження трансакційних витрат,
підвищення енергоефективності в економіці, лібералізація національних енергетичних ринків не тільки в
розвинених країнах, але й в кранах, що розвиваються, впровадження інституційних інструментів та політик,
спрямованих на сталий та низьковуглецевий розвиток та екологічну безпеку.
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ
В жовтні 2018 р. побачив світ підручник Олександра Рогача «Теорії міжнародного бізнесу», Київ: ВПЦ
«Київський університет», 2018. – 687 с.
Рогач Олександр Ігорович – відомий український науковець, доктор, економічних наук,
професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. Він є відомим фахівцем з дослідження глобальних проблем міжнародних
економічних відносин, міжнародних фінансів, діяльності багатонаціональних підприємств і руху міжнародних
інвестицій.
Сучасний розвиток світового господарства відбувається під впливом процесів глобалізації,
транснаціоналізації та динамічного розвитку міжнародного бізнесу, що потребує глибоких теоретичних
досліджень цих процесів. З іншого боку, включення України
у світове господарство і розвиток
зовнішньоеконоекономічних зв’язків держави викликає необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців
з міжнародних економічних відносин, що обумовлює потребу у сучасних підручниках з даних проблем. Тому
публікація даного підручника є актуальною та своєчасною.
О. Рогач має цілу низку фундаментальних праць з проблем світового господарства і міжнародних
економічних відносин, однак даний підручник має особливу актуальність. Попри наявність багатьох грунтовних
видань з міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу, що в останні роки вийшли в нашій країні,
тривалий час існувала потреба в узагальненні провідних теорій міжнародного підприємництва. Тому підручник
Олександра Рогача «Теорії міжнародного бізнесу» став помітним явищем в українській науковій та освітній
літературі.
Актуальність такої грунтовної праці обумовлена бурхливим розвитком самої науки міжнародного
бізнесу і широким спектром економічних досліджень проблематики міжнародних підприємств. Хоча майже в
усіх університетах України сьогодні викладаються дисципліни цього напряму («міжнародний бізнес»,
«міжнародне підприємництво», «міжнародний менеджмент» та інші), навчальної літератури саме із теорії цієї
науки досі не було. Даний підручник закриває цю прогалину – в одному навчальному виданні зібрані більшість
світових фундаментальних теоретичних підходів дослідження багатонаціональних підприємств, їх стратегій та
сучасних форм операцій.
Підручник О. Рогача показує складну і тривалу еволюцію теоретичних основ міжнародного
підприємництва. Заслугою автора є систематизація та класифікація розвитку цієї науки, виокремлення найбільш
важливих періодів формування теорії, узагальнення ключових рис та ознак кожного етапу еволюції економічної
думки з цієї дисципліни.
Підручник містить 27 розділів. Деякі з них присвячені окремим найбільш відомим теоріям, інші –
поєднують схожі концептуальні підходи. Така структура підручника дозволяє студентам набагато краще засвоїти
матеріал. Прикладом такого вдалого поєднання є розділ фінансових теорій багатонаціональних підприємств,
який включає концепції Р. Алібера та Д. Лессарда, або розділ теорії взаємозв’язку між прямими інвестиціями та
розвитком країни, який містить концепції Даннінга-Нарули, М. Портера, Т Озави та інших.
Автор акцентує увагу студентів на взаємозв’язок багатьох теорій міжнародного бізнесу, спільні риси їх
методології та категорій дослідження. Це показано, наприклад, при розгляді теорії інтерналізації, концепції
транзакційних витрат або еклектичної парадигми Дж. Даннінга. Так само він показує студентам спільні сторони
концепції «летючих гусей». макроекономічної теорії прямих іноземних інвестицій або динамічної моделі
зростання і структурних зрушень за допомогою багатонаціональних підприємств.
Жанр навчальної літератури вимагав від автора граничної чіткості та простоти викладу матеріалу,
логічності підрозділів та узагальнення їх ідей у прикінцевих висновках. О. Рогач успішно виконав ці вимоги.
Підручник читається достатньо легко, в ньому немає повторів та зайвих деталей. Відчувається багаторічний
досвід автора у викладанні дисциплін цієї проблематики. Наприклад, дуже вдало висвітлені достатньо складні
для студентського сприйняття теорії «обміну концентрації на близькість» (моделі Л.С. Брейнард, моделі
Кругмана-Гелпмана-Маркузена) або «теорії гетерогенних багатонаціональних підприємств» (моделі М. Мелітца,
С. Йіпля).
Про високий методичний рівень підручника також свідчить виокремлення нової термінології по
кожному із його розділів. Всі ключові терміни позначені спеціальним шрифтом, коли вони вперше зустрічаються
в тексті. Наявність іменного покажчика дозволяє читачу швидко знаходити потрібний матеріал та краще
орієнтуватися в значній кількості концептуальних підходів. Графіки та рисунки підручника є корисною
ілюстрацією викладання матеріалу, вони полегшують вивчення складних категорій багатьох теорій.
Підручник підготовлено на високому науково-теоретичному та практичному рівнях. Без сумніву,
підручник є надзвичайно актуальним виданням, що має високу наукову та практичну цінність, буде корисним
при підготовці бакалаврів і магістрів, а також при перепідготовці спеціалістів в галузі міжнародних економічних
відносин. Він також розрахований на всіх тих, хто займається міжнародним бізнесом, працює в урядових
структурах та міжнародних організаціях.
Доктор економічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України,
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Навчально-наукового
інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Сіденко С.В.
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