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ECONOMIC THEORY AND NOBELELOGY:  

RECENT ADVANCES  
 
 
 

Голубка М. М., викладач вищої категорії, 

голова циклової комісії 

Львівський кооперативний коледж економіки і права 

м. Львів, Україна 
 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ПОГЛЯДІВ  

ТА ДУМОК МИТРОПОЛИТА А. ШЕПТИЦЬКОГО  

У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ СЕРЕД ГРОМАДИ 
 
Існують певні особливості розвитку поглядів та думок митрополита 

А. Шептицького. По-перше, існують особливі тенденції розвитку науки та 
освітньої сфери. Митрополит відзначав, що суспільство зможе дійти до 
багатства, якщо буде розвиватися правдива просвіта [7, с. 9; 3, с. 6]. 

Митрополит А. Шептицький з метою підвищення рівня освіти українських 
громадян виступав ініціатором багатьох освітніх процесів та проектів на основі 
стимулювання діяльності сиротинців, шкіл, університетів, а також 
спеціалізованих установ для навчання самого духовенства. Так, А. Шептицький 
прагнув до стимулювання співпраці духовенства та інтелігенції, надавав 
рекомендації щодо розвитку краю, та вбачав взаємний позитивний вплив: 
розвиток духовенства може пропагувати християнські чесноти в соціальних та 
економічних сферах, а інтелігенція як представники владних структур, 
авторитетних інститутів мав змогу підвищувати рівень духовно-моральних 
особливостей своєї діяльності для організації життя господарської системи. 

Важливу роль у своїх дослідженнях митрополит А. Шептицький приділяв 
спеціалізованому навчанню економічних наук, при цьому проводив підтримку 
діяльності та розвитку мереж торговельних шкіл, які були на той час 
популярними. Зокрема, О. Вербова відзначав, що митрополит надавав свої 
особисті кошти та свою землю на організацію кооперативного ліцею, 
садівничо-городничої та хліборобської шкіл [1, с. 114]. 

По-друге, економічні думки та погляди Шептицького можна назвати його 
орієнтир на ідеї соціальної справедливості, інші християнські чесноти. 

Митрополит А. Шептицький у численних своїх дослідженнях досить гостро 
реагував на відступ чинної влади та крупних бізнесових груп від християнських 
начал господарської діяльності. Зокрема, досить показовим було послання 
митрополита А. Шептицький «О квестії Соціяльній», в якій Шептицький 
виділяє пріоритети протистояння занепадові економічного розвитку. 
Митрополит А. Шептицький наводить основні проблемні аспекти економічних 
незгод серед населення у той час: відступлення людей від Бога, зникнення 
понять справедливості, втрату почуття любові до ближнього, капіталістичну 
ліберальну теорію з її законодавством [6, с. 139; 3, с. 6]. Досить важливою 
думкою митрополита А. Шептицького є така цитата митрополита: «Ми всі 
думаємо про цей поступ і бажаємо своєму народові всесторонньо кращої 
будучности. Всі здаємо собі справу з того, на чому цей поступ має полягати. 
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Розуміємо, що треба звернути особливу увагу на стан рільників, яких надмірне 
зубожіння і темнота видається часом непоборною перепоною до поступу. 

Мусимо вжити всіх можливих способів до здвигнення промислу, без котрого 
рільництво в наших часах не може утримуватися. Мусимо на цій лінії узяти в 
руки торгівлю, організувати в усіх селах ті установи, що яким-небудь способом 
помагають людям у їхньому житті і праці. Нема одної галузі культурного й 
економічного життя у нашому народі, в котрому зробили б хоча соту частину 
того, що потрібне. Сто разів більше, як у кожного іншого народу, треба нам іще 
думати про поставлення самих підвалин нашої хати, про цілу економічну 
сторону народного життя, без якої навіть найсвітліше політичне положення 
завжди буде безглузде й безхосенне» [6; 8, с. 211]. 

Погляди митрополита А. Шептицького щодо розвитку ідеї соціальної 
справедливості полягають у тому, що митрополит не ототожнює їх із принципами 
соціалізму та комунізму, які пізніше були реалізовані на території Радянського 
Союзу, а також були досліджені практичні аспекти залучення духовенства до 
економічної діяльності з метою стимулювання процесу формування та розвитку 
інтелектуальної й бізнесової еліти, яка більшою мірою відповідала досвіду 
«католицького соціалізму» в Італії. Зокрема, соціалізм, на думку митрополита 
А. Шептицького, був утопічною ідеєю і не мав шансів практичного втілення: 
«Подібно до того, як теорія лібералізму пропонувала чудові гасла свободи й 
рівних можливостей, але на практиці їх реалізація призвела до визискування 
слабших. Соціалізм загрожуває у майбутньому призвести до протиприродного 
домінування держави над сім’єю, пригнічення приватної ініціативи, тотального 
контролю уряду над особою» [5, с. 307]. – зауважував митрополит Андрій. Велику 
роль він відводив розвитку приватної власності, а її ліквідацію називав 
«новітньою панщиною». Отже, саме в ідеях розвитку соціалізму, митрополит 
А. Шептицького вбачав загрозливі тенденції в економічній сфері. 

Разом з тим митрополита А. Шептицького здійснював пропагування 
розвитку ідей соціальної справедливості, яка стимулювала митрополита до 
опублікування своїх думок і переживань з цього приводу. Митрополит 
А. Шептицького звертався до заможних осіб та писав: «Будьте ощадними, але 
не скупими. Помагайте біднішому не тільки від часу до часу, але й так, щоб він 
міг піддвигнутися з біди та міг стати на своїх власних ногах. Давайте 
убогішому нагоду до заробітку – навчіть його – покажіть йому, як він сам може 
поправити свою долю». Саме у такий спосіб митрополит не обмежував право 
нагромадження капіталів, але звертав увагу на важливість використання правил 
християнських чеснот, які були розкриті митрополитом у сегменті розвитку 
соціально-економічної ефективності. Поряд із цим митрополит А. Шептицький 
до бідних верств населення звертався із такими словами: «Оскільки це у Ваших 
силах, поправляйте свою долю, стережіться зависти та пожадання чужого 
добра! Можеш бажати собі такого самого добра, як він має, але не вільно тобі 
сумувати з приводу його добра – і невільно його відобрати йому» [2]. 

Важливе значення у поглядах митрополита А. Шептицького відіграють його 
позиції щодо праці населення (передусім сільського населення) на землях 
церковного призначеннях, у маєтках духовного призначення. Також 
митрополит обґрунтовує необхідність побудови справедливих відносин між 
духовенством як роботодавцем і населенням як працівниками. Митрополит 
ставився із гострою критикою до спекулятивних моментів духовенства зі 
змушенням селянського населення чи простих міщан до праці на безкоштовних 
умовах натомість душпастирської діяльності.  
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Поглядам митрополита А. Шептицького щодо соціально-трудових відносин 
притаманні прогресивні погляди. Період життя митрополита припадав на період, 
коли ще залишалась сильною пам’ять кріпацтва, кріпосницьких відносин. Саме 
Шептицький здійснював стимулювання розвитку ідеї необхідності забезпечення 
якості життєдіяльності суспільства. Також митрополит відзначав, що рівень та 
якість життя є важливим детермінантом розвитку країни та її економічної системи 
загалом. Митрополит мав погляди сучасного економіста, який розвивав 
економічні знання та створення найліпших умов для життя громадян та 
прогнозування економічного зростання України. 

Незважаючи на певну поверхневість економічних думок Шептицького, варто 
відзначити, що насправді митрополит формулював важливі та глибинні концепції 
розвитку суспільного перерозподілу доходу. Саме митрополит А. Шептицький 
зазначав, що рівень життєдіяльності населення повинен відповідати соціальному 
становищу кожної окремої особи. Це досягається за рахунок стимулювання 
рівномірного розподілу багатства між усіма верствами суспільства, яке можливо 
досягти за умови рівноваги прав і обов’язків [4, с. 276]. 

Отже, в залежності від соціальних та економічних завдань, які виконують 
особи в суспільстві, має залежати її соціальний статус та рівень формування 
добробуту громадян. 
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ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ:  

ПАРАМЕТРЫ И РЕЗУЛЬТАТ 
 
Глобализирование мира – это многоуровневый процесс. Он обусловлен 

разными вызовами, требующими ответа(-ов) уже сегодня и сейчас; 
проблемами, которые необходимо было решить еще вчера. Главная цель 
глобализирования современного мира – это создание и развитие общества 
планетарного масштаба; общества с новой архитектоникой и в новой 
(интеллектономической) форме. Решение этих проблем требует времени, 
которого практически нет ни в одной стране. А из этого следует: необходимо 
ускорить прежде всего преобразования экономики и преобразования в 
экономике, то есть преобразования в ее периферии и ядре. Преобразования в 
поверхностных слоях экономики – это ее трансформирование, 
обусловливающее некоторые изменения ее содержания и новую форму. 
Поэтому необходимо уточнить сущность феномена «трансформация». Но 
сначала об экономике как объекте трансформирования. 

Основное понятие темы и главной проблемы нашего исследования – это 
«экономика». Под экономикой мы понимаем индустриальный тип производства 
страны. Поэтому пока будет существовать индустриальная цивилизация/эпоха, до 
тех пор буде существовать индустриальный тип производства, а, значит – и 
экономика. Когда нынешнюю цивилизацию/эпоху сменит постиндустриальная, 
только тогда произойдет смена типа производства и его названия. Это будущее – 
близкое или далекое – не свершившиеся. А нас интересуют те явления и понятия, 
которые есть сегодня. В данном случае речь идет о динамизме экономики страны 
[1]. Основой динамизма есть инновация. Поэтому современная экономика 
страны должна развиваться инновационным путем [1]. Однако экономика не 
каждой страны может инновационно развиваться. Для этого должны быть 
созданы условия в самой экономике и обществе в целом, то есть 
экономика должна быть способной принять новое и эффективно его использовать. 
А для этого необходима трансформация экономики страны. 

Понятия «трансформация» и «трансформирование» происходят от латинского 
слова «transformatio» (trans – через, formatio – форма), которое дословно 
переводится «через форму», только первое – это результат, которому 
предшествует процесс изменений, а второе – это, собственно, сами изменения как 
процесс. Еще пока не существует общепринятого определения сущности понятия 
и процесса «трансформация». Однако есть несколько определений 
трансформации, на которые важно обратить внимание с целью конкретизации 
понимания содержания трансформирования: 1) трансформация – это изменение 
структуры любой вещи в рамках самоорганизующегося процесса [2]; 
2) трансформация (транс-форма-ция) «в общепринятом понимании означает 
изменение форм жизнедеятельности общественных систем на разных фазах их 
жизненного цикла» [3, с. 15]. Исследователи утверждают, что трансформирование 
имеет субъективный характер: оно включает определенное волевое, сознательное 
начало [3]. Этим они подчеркивают, что трансформирование любого явления 
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зависит от человека, вне его оно не может осуществляться/осуществиться. 
Принимая эти общие определения трансформации, предлагаем свое понимание 
трансформирования экономики страны. На наш взгляд, трансформирование 
экономики является одним из типов преобразования, осуществляемого в ее 
периферийных (поверхностных) слоях под влиянием различных факторов, 
обусловливая изменения в содержании самой экономики и принятие новой 
формы. Трансформирование экономики создает условия для осуществления 
преобразований в ее ядре (основе) [4]. Таким образом, результатом 
трансформирования экономики является новая ее форма, а результатом 
преобразований, происходящих в ядре – новый тип производства. 

Конкретизировать трансформирование экономики страны можно через 
различные характеристики-параметры: пространственность, глубину, ширину, 
темпоральность, интенсивность, успешность/эффективность, пути ее 
осуществления, силу влияния на изменения в ядре (основе) экономики и другие 
[4]. Пространственность – это поле всей экономики, в котором происходит 
трансформирование. Не обязательно сразу трансформировать экономику 
полностью: заранее может быть определен ее структурный элемент – сфера(-ы), 
сектор(-ы), отрасль(-и), предприятие(-я). На начальных этапах 
трансформирование охватывает скорее не всю сферу хозяйствования (сектор, 
отрасль и/или предприятие), а только определенную ее часть. Но на следующих 
этапах трансформационные процессы могут одновременно осуществляться в 
нескольких секторах или сферах экономики, видах экономической 
деятельности и даже в экономике страны полностью. Ширину 
трансформирования экономики определяют количеством структурных 
элементов каждого периферийного слоя экономики, где осуществляются 
преобразования. Ее глубина – это количество слоев (или орбит) экономики, 
охваченных трансформированием. Самым глубоким трансформированием 
является то, которое осуществляется во всех слоях экономики. Но впрочем оно 
не «захватывает» ядро экономики страны. Темпоральность – это длительность 
трансформирования экономики. Согласно данной характеристике-параметру 
трансформирование классифицируют на кратко-, средне- и долгосрочное. 
Самыми широкими и глубокими являются долгосрочные трансформационные 
процессы. Названные виды трансформирования экономики осуществляются 
одновременно, но не последовательно один за другим. Они связаны через 
взаимовлияние. Это воздействие может быть трех видов: резонирующее, 
демпфирующее, деформирующее [3]. 

На успешность трансформирования экономики страны влияют различные 
факторы. В системе последних самым важным комплексным фактором является 
культура, а конкретнее – экономическая культура, то есть система знаний, 
объективно востребованных самой экономикой. Знания (а, соответственно, и 
экономическая культура) тесно связаны с интеллектом человека. Человек при 
помощи интеллекта овладевает знаниями, совершенствует их, из них самих 
создает новые более значимые. Знания формируют потенциал экономической 
культуры, который способствует классифицированию данной культуры на 
дефицитную, достаточную и избыточную. Избыточная экономическая культура 
создает условия для автоматического преобразования экономики. Впрочем такая 
культура только формируется в некоторых развитых (индустриально и 
интеллектуально) страннах. В большинстве стран мира экономическая культура 
функционирует как достаточная. Она способствует трансформированию 
экономики страны: ее трансформация осуществляется при помощи человека – его 
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интеллекта и знаний. Дефицитная экономическая культура очень слабо влияет (а в 
некоторых странах совершенно не влияет) на развитие экономики. Новые 
знания – это источник новаций, необходимых для успешного развития экономики. 
На их основе создаются новые методы и методики управления экономикой, 
продукты как средства удовлетворения производственных и индивидуальных 
потребностей, возможности развития. Продукты, в которые встроена новая 
ценность, являются главными для современной экономики. Именно они 
способствуют ее динамизму, а соответственно ее инновационному развитию. Для 
этого необходимо способствовать интеллект-инновационной деятельности, 
благодаря которой станет возможной экономика в форме СМАРТ. 

Формирование СМАРТ-экономики требует трансформирования не только 
самой экономики, но и других подсистем общества: это, в первую очередь, 
касается воспитания и образования. Образование должно развивать 
интеллектуальные способности человека, формировать такие его качества как: 
честность, справедливость, свобода, достоинство и другие. Эти качества не 
заменит наличие диплома о высшем образовании (отечественном и/или 
зарубежном). Их формирование должно начинаться в семье. Поэтому первой 
ступенью трансформирования экономики страны является преобразование 
культуры человека. 

Выводы: 1) завершение глобализирования современного мира требует 
интегрирования обществ стран в целом и их экономик в частности; 2) одним из 
главных способов построения нового общества (в интеллектономической форме) 
являются преобразования в экономике каждой страны; 3) трансформирование 
экономики страны – это преобразования, происходящие в поверхностных 
(периферийных) ее слоях, что создает условия для развития экономики в новой 
форме – СМАРТ, то есть для процветания человека и народа страны. 
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NOBEL PRIZE WINNERS’ ACHIEVEMENTS FOR OVERCOMING  

THE GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS 
 
The global financial and economic crisis changed our lives in a very dramatic way. 

It developed rapidly and spread into a global shock, resulting in a number of bank 
failures, mass layoffs, declines in various stock indices, and large reductions in the 
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market value of equities [1] and commodities [2]. With all these changes came a 
reexamination of many of the assumptions about priorities for government activity. It 
should be no surprise that the rationale for the support of science is one of those 
things being reexamined.  

One of the major present concerns of our society is overcoming financial and 
economic crisis. It is discussed in terms of such regulatory measures as fiscal 
stimulus, monetary policy expansion, institutional bailouts, etc., and it is in these 
terms that the Nobel laureates’ achievements are being reviewed. This justifiably puts 
those achievements made by the world-class scholars, the Nobel Prize Winners, to a 
principal use, for such achievements bring long-term benefits while the discussions 
are couched in terms of short-term improvements. In this relation, there is an 
increasing concern for the need to appeal to the Nobel Prize Winners’ achievements, 
which nowadays adequately response to the demands of the economic growth and 
financial security.  

There is no doubt that overcoming global crisis mostly depends on economic 
knowledge. However, it is undeniable that the crisis does raise serious issues for the 
international scientific community. In this connection, the scientific achievements of the 
Nobel laureates are of particular value. At the present day the rise of scientific scrutiny to 
the achievements made by the Nobel laureates in the field of Economics is reflected in 
the rise of man’s striving to organize economic forums aimed at promoting the scientific 
ideas of the greatest representatives of the world intellectual elite among the 
policymakers, men of science, and economically-minded students of different nations. It 
is now apparent that the Nobel laureates’ achievements can accelerate the fundamental 
changes in economic and social progress. It is the most urgent challenge for the global 
economy today to develop an efficient strategy for applying Nobel ideas to explain and 
overcome the problems caused by the global crisis. 

The factors believed to contribute substantially to the global economic and 
financial crises are: growth of the housing bubble [3]; easy credit conditions [4]; 
increased debt burden, or overleveraging [5]; systemic crises [6] etc. Let’s dwell on 
leverage explanation of the global financial crisis. This brings us to the point where 
we may apply scientific achievements of the prominent Nobel laureates – 
Merton H. Miller and Franco Modigliani – who made a fundamental contribution to 
the theory of corporate finance. The results of their research on corporate capital 
structure are known as the Miller-Modigliani theorem (M&M proposition). 

Actually, what is presently understood as the M&M value invariance proposition 
involves four distinct results from a series of papers [7, 8]. The first proposition 
establishes that under certain conditions, a firm’s debt-equity ratio does not affect its 
market value. The second proposition states that a firm’s leverage has no effect on its 
weighted average cost of capital (i.e., the cost of equity capital is a linear function of 
the debt-equity ratio). According to the third proposition the firm’s market value is 
independent of its dividend policy. The fourth proposition emphasizes that equity-
holders are indifferent about the firm’s financial policy. 

In the context of the modern theory of finance, the M&M theorem has made some 
fundamental contributions. So, what are the insights that we can gain from this 
theoretical view of capital structure?  

First, it helped to revolutionize corporate financial practice, changing it from a 
loose collection of rules to a sophisticated approach to maximizing shareholder value.  

Second, with regard to the corporate capital structure, the M&M theorem has 
thrown a light on the fundamental nature of debt versus equity. They proved that 
leverage, which means borrowing to finance investments, magnifies the potential 
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returns from investments. In other words, leverage is viewed as a mechanism for 
generating a good return on equity. Besides, these scientists used capital structure 
arguments emphasizing the importance of tax shield benefits from debt financing. 
The M&M proposition underlines that while debt financing is «cheap» in the sense 
that required rates of return on equity will always be higher than the interest rate on 
debt, there is a «hidden» cost in that the cost of equity rises as we utilize more debt 
financing. This is one reason that using the average cost of capital in valuing a project 
or company is more appropriate, even if we intend to borrow all of the money to 
finance it [9].  

Third, the M&M proposition structured an extensive discussion on why irrelevance 
fails around the theorem’s assumptions:  

a) neutral taxes;  
b) no capital market frictions (i.e., no transaction costs, asset trade restrictions or 

bankruptcy costs);  
c) symmetric access to credit markets (i.e., firms and investors can borrow or lend 

at the same rate);  
d) firm financial policy reveals no information.  
The systematic analysis of these assumptions led to an expansion of the frontiers of 

economics and finance. The M&M approach has motivated decades of research in 
economics and finance in a search for what is relevant in a host of economic problems 
(between borrowers and lenders, governments and citizens, and countries) [9]. 

The analysis undertaken enables us to answer the topical question on what 
scientific achievements of the Nobel Prize Winners in the field of Economics can be 
applied for the analysis of the causes and finding ways of overcoming the world 
financial and economic crisis. 

Key points of the Miller & Modigliani achievements which can be applied for the 
analysis of the causes and finding ways of overcoming the world financial and 
economic crisis: 

1. If capital structure – debt plus equity – is irrelevant in a perfect market 
(according to M&M proposition), then imperfections (asymmetric information, 
bankruptcy costs, etc.) which exist in the real word must be the cause of its relevance. 
Hence, overleveraging does imply risks for the economy because of the market 
imperfections involved. Furthermore, overleveraging has social costs for sure. In this 
case, leverage can be considered as a contributor to the financial crisis. As proof of 
this statement, leverage is frequently mentioned as a substantial cause of the global 
collapse [5]. Following on this very note, we delve into understanding that debt 
policy is inevitable part of capital structure decisions, when fighting the economic 
and financial crisis in particular. 

2. Arresting economic and financial crisis requires isolating the most significant 
matters and dealing with them without crowding such matters with non-essential 
measures. In a crisis case, it is critical to focus only on those measures that are crucial 
to restore financial stability of the corporate sector of economy. From the financial 
perspective, optimal capital structure is one of the main determinants of a company’s 
sustainable growth. In this relation, a company’s financial capital structure deserves 
specific attention of scholars, practitioners, and industries.  

3. Optimal corporate capital structure does indeed exist. By establishing initial 
conditions for the M&M theorem, M.H. Miller and F. Modigliani orient us where to 
look for determinants of optimal capital structure and how those factors might affect 
optimal capital structure. Under crisis conditions, the mechanism of capital structure 
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optimization can serve as a valuable technique for moving firm’s development onto 
sustainable path. 

The distinguished scholars with the world-wide recognition – Merton H. Miller 
and Franco Modigliani – formed the basis for modern thinking on capital structure. 
The discussions on the financial capital structure today bring us to the point where we 
may develop it when finding ways of overcoming the world financial and economic 
crisis. With the Nobel laureates crisis-caused problems are really solvable. 
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ЕКОНОМІКА ЩАСТЯ: СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 
 
Щастя як предмет наукового дослідження характеризується 

міждисциплінарністю, оскільки зазначена проблема стала характерною 
тенденцією розвитку економіки, філософії, соціології, психології, політики. 
Деякі питання у зазначеній площині піднімалися ще в працях П. Гольбаха, 
І. Бентама, Ф. Ліста, В. Зомбарта, Дж. К. Гелбрейта, Д. Белла, О. Тоффлера 
та ін. Популярні зараз теорії «Економіка добробуту» та «Економіка щастя» 
своїми витоками мали теорію поведінки споживача, закон Енгеля та криву 
Лоренца. Особливу цікавість викликають сучасні інтерпретації закону та кривої 
Енгеля, які характеризують істотні зміни, що сталися в споживчому кошику 
сучасної людини, зробивши «крін» в бік послуг, здорового образу життя, благ 
високої якості, престижу, духовності. Проте попередники «Економіки щастя», 
зокрема, прихильники «економіки споживання», у своїх дослідженнях не брали 
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до уваги психоемоційні фактори поведінки людини, ступінь її задоволеності 
життям, що сьогодні активно критикується в економічній теорії. 

Сучасні економісти активно почали проводити дослідження благополуччя 
людини та її задоволеністю життям лише з 70-х рр. ХХ ст. Серед них слід 
виділити роботи нобелівських лауреатів А. Сена (1998 р. – «за внесок в 
економічну теорію добробуту»), Д. Канемана, В. Сміта (2002 р. – «за застосування 
психологічної методики в економічній науці, особливо при дослідженні 
формування суджень і прийняття рішень в умовах невизначеності»), А. Дітона 
(2015 р. – «за аналіз споживання, бідності та добробуту»). 

Якщо раніше основною задачею і пріоритетом будь-якої національної 
політики вважалося інтенсивне зростання ВВП, то тепер все частіше в якості 
пріоритету розглядають ВНЩ – Валове Національне Щастя, тобто рівень 
задоволеності життям населення, про що наголошується навіть у резолюції 
Генасамблеї ООН [1].  

Категорія «щастя» синтезує в собі різноманітні характеристики – 
психологічне і матеріальне благополуччя, можливості підтримання здоров’я та 
отримання освіти, наявність вільного часу, екологічну і національну безпеку, 
можливості для самореалізації тощо. Економічні аспекти щастя передусім 
пов’язують зі збільшенням рівня доходу і благополуччя населення. Одночасно 
дослідження Р. Істерліна довели, що відчуття щастя від збільшення доходів 
мають свою межу і, починаючи з певного моменту (з моменту задоволення 
базових потреб людини) важливий тільки відносний приріст рівня доходу, а не 
приріст його абсолютної величини. Згідно досліджень Р. Лэйарда 
максимальною межею є дохід на рівні 20 тис. $ [2], відповідно розрахунків 
А. Дітона – 75 тис. $ [3]. Задоволеність життям після досягнення зазначеної 
межі перестає збільшуватися. 

Наукові результати А. Дітона дозволили зробити висновок щодо слабких 
місць теорії споживання, пануючої в макроекономіці. Доведено, що у довгому 
періоді трансформація індивідуального споживання та доходів не корелює зі 
змінами рівня сукупного доходу і споживання. Тому проведення економічного 
аналізу змін індивідуального рівня доходів, споживання, заощаджень, 
врахування індивідуальних уподобань та інтересів дозволить більш точніше 
вимірювати рівень добробуту і одночасно бідності населення в просторі і часі.  

Важливу роль дослідження концепції «Економіки щастя» приділяють 
інноваційній складовій розвитку економіки країни. Інновації не лише сприяють 
підвищенню конкурентоспроможності продукції та полегшенню її виходу на 
міжнародний ринок праці в умовах глобалізації економіки, але також мають 
соціальну спрямованість. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку сучасної 
економіки передбачає залучення значних інвестицій у людський капітал із 
метою підвищення ефективності так званої «політики щастя». Соціальна 
орієнтованість інноваційної політики дозволить збільшити продуктивність 
праці, знизити рівень соціальної нерівності за рахунок підвищення рівня доходу 
як наслідок отримання освіти, досягнути високої тривалості життя, певного 
рівня здоров’я, бути більш впевненими в майбутньому. 

Сучасні дослідження доводять наявну лінійну залежність рівня щастя та віку 
людини. Наприклад, до досягнення середнього віку (35-40 років) рівень 
задоволеності собою має тенденцію до зниження, а після його досягнення він 
починає зростати. Виключенням є країни, де рівень щастя з віком неуклінно 
спадає [4]. 
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Таким чином, можна зробити висновки, що традиційним підходом до 
розробки заходів у напрямі реалізації так званої «політики щастя» є синтез 
інструментів економічної, інноваційної, демографічної та екологічної політики. 

У розрізі «найщасливіших» країн перші позиції серед 157 країн у 2016 р. 
займали країни Північної Європи, однак разом із високорозвиненими у першу 
тридцятку входять і малозабезпечені країни, наприклад, такі як Коста-Рика, 
Пуерто-Ріка, Панама, Чилі, Уругвай та ін. Останнє доводить, що відчуття щастя 
не завжди ототожнюється із рівнем життя в країні. У рейтингу 
«найнещасніших» – Бурунді, Сірія, Того, Афганістан. Україна знаходилася на 
123 місці (у 2015 р. на 111) і була віднесена до десятки країн, в яких рівень 
щастя знижувався найбільше, порівняно із іншими. Незадоволеність своїм 
життям в Україні висловили більше 70% респондентів [5]. Згідно Глобального 
звіту World Happiness report у 2017 р. Україна за «рівнем щастя» посіла 
132 місце серед 155 країн, сусідами її стали Уганда та Гана [6]. 

Таке стрімке падіння країни у світовому рейтингу, на нашу думку, 
незважаючи на патріотичні настрої у суспільстві, пов’язане насамперед із 
значним погіршенням її економічного становища, а саме, із від’ємними 
темпами приросту ВВП, скороченням чисельності населення, негативним 
міграційним сальдо, низькою тривалістю життя, зростанням рівня прихованого 
безробіття, темпів інфляції, стрімким падінням рівня реальних доходів, 
знеціненням національної валюти, кризовою ситуацією в банківській сфері, 
зростанням державного боргу тощо. Крім того, на погіршення «індексу щастя» 
серед українців вплинули такі фактори як психологічна напруга, що виникла в 
результаті початку бойових дій, недовіра до уряду, негативне ставлення до 
реформ в сфері комунальних послуг, пенсійного забезпечення, соціального 
страхування, медицини, освіти, погіршення криміногенної ситуації, високі 
темпи міграції населення за межі країни, високий рівень корупції, інформаційне 
перенавантаження та ін. 

З огляду на зазначене, при розробці стратегічних програм щодо стабілізації 
соціально-економічної ситуації із метою досягнення сталого економічного 
розвитку України та підвищення добробуту умов і оплати праці до рівня 
європейських стандартів вважаємо за необхідне приділяти увагу таким їх 
приоритетним напрямам як: залучення інвестицій із метою розвитку 
інноваційних сфер економіки, підвищення конкурентоспроможності 
підприємств, рівня доходів населення, якості медичних послуг (у тому числі, 
пропаганда здорового образу життя, сімейних цінностей), освіти, культури та 
мистецтва з метою створення гідних умов життєдіяльності, що сприятиме 
підвищенню престижу країни в світі та досягненню високої суспільної 
екзистенціальної безпеки в Україні. 

 

Література: 
1. Счастье: целостный подход к развитию / Генеральна асамблея ООН. – Режим доступу: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/413/32/PDF/N1141332.pdf?OpenElement 
2. Лэйард Р. Счастье: уроки новой науки / Р. Лэйард. – М.: Изд-во Института Гайдара, 

2012 – 416 с.  
3. Нобелевская премия по экономике 2015 года – официальный пресс-релиз Нобелевского 

комитета. – Режим доступу: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/ 
laureates/2015/press.html 

4. Лаврова Н.А. Экономика счастья. – Режим доступу: http://www.nkj.ru/archive/articles/5242/ 
5. Рейтинг счастья стран мира – 2016: Украина заняла 123 место, расположившись между 

Кенией и Ганой. – Режим доступу: 16.03.2016http://fdlx.com/business-world/46931-rejting-
schastya-stran-mira-2016-ukraina-zanyala-123-mesto-raspolozhivshis-mezhdu-keniej-i-ganoj.html 



12 

6. День щастя та сумна статистика: Україна посідає 132-ге місце серед 155-ти у рейтингу 
щастя. – Режим доступу: http://www.eramedia.com.ua/article/257026den_schastya_ta_sumna_ 
statistika_ukrana_posda_ge_mstce_sered_ti_/ 

 
 
 

Шаравара Р. І., к.е.н., доцент, 

Полтавський інститут економіки і права 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

м. Полтава, Україна 
 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ  

ДО ПЕРІОДИЗАЦІЇ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 
 
Формування сучасної системи економічних наук неможливо уявити без 

обґрунтованої та виваженої періодизації. Вирішення цього завдання є досить 
складним, зважаючи на те, що кожна економічна школа (група економістів) має 
свій погляд на дану проблему і висуває «неспростовні» аргументи на її захист. 
Як і в будь-якій науці періодизація завжди обмежує, намагається втиснути в 
запропоновані рамки ті чи інші факти.  

Варто наголосити на необхідності чіткого розмежовування періодизації історії 
економічної думки (як розвитку економічних шкіл, теорій, поглядів) та 
періодизації історії розвитку економіки (народного господарства). Особливо це 
актуально в умовах, коли протягом останнього десятиліття два абсолютно різних 
напрями дослідження почали об’єднуватись в один і це реалізується, навіть, у 
викладанні спільного курсу «Історія економіки та економічної думки». Ми 
зосередимо увагу на визначенні критеріїв періодизації історії економічної науки. 

Вирішення цього питання, як загального підґрунтя усвідомлення структурної 
еволюції економічних знань в історико-культурному та просторовому 
контексті, відзначається певними особливостями. По-перше, як зазначалося 
вище, періодизація розглядається як сукупність обмежень: конкретні її способи 
та стан не можуть задовольнити представників різних напрямів і водночас 
відмова від періодизації свідчила б про безсилля науковців. По-друге, внаслідок 
плюралізму економічної теорії, економічної історії та історії економічної думки 
існує велика кількість різноманітних періодизацій соціально-економічного 
розвитку та його відображення в теоріях, жодна з яких не є загальноприйнятою. 
По-третє, кожна з періодизацій має свої переваги та недоліки, але так чи інакше 
відображає реальний рух економічних знань.  

На початку ХХІ століття утвердилося розуміння, що лише системно-
синергетичний підхід дасть змогу побудувати цілісну теорію історичного руху 
суспільства через призму формування системи економічних відносин. На 
сьогодні чітко простежується відмова від розуміння розвитку економіки як 
базисної, рушійної сили історичної еволюції, від спроб періодизації відповідно 
до якогось одного критерію. Поєднання системного та синергетичного підходів 
дозволяє виявити стійку взаємозалежність між економічною, політичною, 
соціальною і духовними сферами суспільного життя. Саме тому на сьогодні 
домінує багатокритерійний підхід до періодизації.  

Визначення критеріїв періодизації розвитку економічної науки стало 
важливою науковою проблемою. Сучасні дослідники наголошують на 
відмінностях у періодизаціях історико-економічної науки та загальної історії, 
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оскільки предметом останньої є певні часові та просторові межі, в яких 
відбувається розвиток людського суспільства, перебіг історичного процесу. 
У зв’язку з цим події подаються в історичній ретроспективі, відповідно до 
історичної послідовності їх виникнення та розвитку. Історико-економічна наука 
досліджує якісні зміни в господарській системі та економічній думці, 
відображає зрушення, що виникли в результаті історичної еволюції. 
Визначальними критеріями періодизації є зміни в процесі розвитку економічної 
науки з урахуванням історико-хронологічного підходу [1]. 

Окремої уваги, з точки зору багатокритерійного підходу, заслуговує 
«універсальна» періодизація, яка виокремлює наступні періоди: 

1. Докласичний, основою якого є економічні погляди мислителів 
Стародавнього світу та Середньовіччя, коли економічної науки не існувало як 
окремої галузі знань і вона формуваласяв системі філософських знань про 
суспільство. Результатом даного періоду є формування меркантелізму як 
першої спроби наукового осмислення економічного буття суспільства. 

2. Класичний період (XVII-XIX ст.) – сформована перша економічна школа – 
класична політична економія, яка систематизувала попередні економічні знання 
та створила підґрунтя для подальшого розвитку економічних досліджень. 
Результатом цього періоду стало формування альтернативних 
(гетеродоксичних) теорій економічної науки.  

3. Неокласичний – формування економічної науки як «економікс»; 
центральною проблемою стає питання управління економікою в державному та 
планетарному (мегаекономіка) масштабах.  

Окремі дослідники пропонують виділятипосткласичний (сучасний) період, 
основою якого є плюралізм і конкурентність економічних теорій [3]. На нашу 
думку такий підхід є не виправданим, оскільки поняття «сучасний» є досить 
відносним і відсутня чітка межа розподілу. Тому, до моменту появи 
кардинального нового в економічних відносинах, період з початку 20-х років 
ХХ століття можна вважати неокласичним. 

Найбільш узагальнену періодизацію соціокультурного розвитку людства 
запропонував Ю.В. Павленко, який увів в науковий обіг поняття 
«цивілізаційний процес», що охоплює історію людства від найдавніших часів 
до сьогодення. Він поділяє на три епохи: привласнювальну, відтворювальну та 
інформаційну. 

Згідно з системно-синергетичною парадигмою Ю.В. Павленко визначив 
основний критерій – точку біфуркації (вузловий момент історичного розвитку), 
коли відбувалися взаємопов’язані трансформації економічної, політичної, 
соціальної, культурної сфер життєдіяльності людей [2]. 

Основні положення запропонованої періодизації такі: 
І. Привласнювальне суспільство (рання первісність). Вузлова точка – 

виникнення відтворювального господарства. 
ІІ. Відтворювальне господарство (пізня первісність і час цивілізації, разом 

цивілізаційний процес). Вузлові точки: становлення племінних органів влади і 
управління (структур чифдомів-вождівств);виникнення ранньоцивілізаційних 
систем;»осьовий час» – перехід від локальних до регіональних 
цивілізацій;виникнення глобальної інформаційної цивілізації. 

III. Інформаційне суспільство. Відбувається формування нової вузлової точки. 
На нашу думку даний підхід до формування критеріїв і самої періодизації є 

найбільш прийнятним і всеохоплюючим. Саме він дозволяє найбільш повно 
охопити всі особливості цивілізаційного розвитку окремих суспільств. 
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FEATURES OF TNCS’ GLOBAL WEBSITES 
 
Official website is an important point in transnational corporation’s (TNC’s) 

marketing in terms of development of the Internet and Internet technologies. Such 
website is, in fact, the main source of information on a corporation for a consumer. 
That is why websites are the research subject in many papers on the problems of 
TNCs’ marketing. M. Hermeking investigated the cultural influences on a company’s 
website design for different countries [1]. J. Maroto and M. de Bortoli [2], D. Cyr and 
H. Trevor-Smith [3], E. Würtz [4] and A. Pym [5] studied the issues of website 
localization. M. Tixier developed her own classification of websites using content 
analysis and divided the corporations’ websites into global, glocal and local. 

Hereafter a global website means a company’s official website available at least in 
English, without attachment to a definite country, while a local website means a 
company’s official website for a definite country, where the language of the website 
is usually at least the official language of the country. If a corporation does not have a 
website without attachment to a definite country, the functions of a global site are 
usually passed over to the corporation’s website for the United States or another 
country where information is available in English. 

The author has studied TNCs’ global websites in terms of availability in different 
languages for users from various countries. The sample consists of websites of TNCs 
that are included in the UNCTAD’s ranking of the world’s top 100 non-financial 
TNCs, ranked by foreign assets in 2015 [7]. These websites can be divided into four 
types by availability of different languages and links to local websites for users from 
different countries: 

1. Global website available only in English, with no links to local websites. 
19 percent of the studied websites belong to the first type of global websites, 
including the sites of Airbus Group NV (www.airbusgroup.com), Daimler AG 
(www.daimler.com), General Motors Co (www.gm.com), Johnson & Johnson 
(www.jnj.com) and Sony Corporation (www.sony.net). The information on 
corporation’s activities in various countries may be placed on the website but 
available only in English. Typically, the global website contains links to websites of 
its units or brands that in their turn may be available not only in English, but in 
several languages. 

2. Global website available in several languages, with no links to local websites. This 
type include 18 percent of websites, such as América Móvil SAB de CV 
(www.americamovil.com), BMW AG (www.bmwgroup.com), China National Offshore 
Oil Corporation (www.cnoocltd.com), Total SA (www.total.com) and Volkswagen 
Group (www.volkswagenag.com). The languages available for selection on such 
websites are usually English and the official language of the country of origin of a TNC. 
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However, the website of Fiat Chrysler Automobiles (www.fcagroup.com), whose 
country of origin is the United Kingdom, is available not only in English, but also in 
Italian, because this TNC also owns Italian brands Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat 
Professional, Lancia, Magneti Marelli, Maserati and Teksid. And the website of 
Caterpillar Inc. (www.caterpillar.com) is available in 13 languages. 

3. Global website available only in English, with links to local websites. 41 percent 
of the studied websites belong to the third type of websites, including global websites 
of General Electric Co (www.ge.com), GlaxoSmithKline PLC (www.gsk.com), 
Mondelez International, Inc. (www.mondelezinternational.com), Nestlé SA 
(www.nestle.com) and Toyota Motor Corporation (www.toyota-global.com). Every 
local website of ArcelorMittal (corporate.arcelormittal.com) is available not only in 
the official language of the country, but also in English. And Microsoft Corporation 
(www.microsoft.com/en-us/WorldWide.aspx) has local websites for 94 countries and 
territories; some of these local websites are available in two languages, for example, 
in case of Canada these languages are English and French. 

4. Global website available in several languages, with links to local websites. This 
type include 22 percent of the studied websites, such as Bayer AG (www.bayer.com), 
Deutsche Telekom AG (www.telekom.com), Mitsubishi Corporation 
(www.mitsubishicorp.com), Orange SA (www.orange.com) and Siemens AG 
(www.siemens.com). And the global website of Robert Bosch GmbH 
(www.bosch.com) is not only available in two languages (English and German) but 
also has links to local websites of 135 countries and territories, most of which are 
available in several languages. For example, the local website for Ukraine is available 
in Ukrainian, Russian and English. 

Thus 63 percent of TNCs’ global websites have links to local websites, with the 
help of which one can go to the corporation’s website for one of the country where 
the TNC operates. 

The results of research also showed that there is no correlation between the 
availability of links to local sites or the number of languages, available to users of 
corporation’s website, and the volume of foreign assets, UNCTAD’s transnationality 
index or industry of a TNC. However, there are some patterns depending on the 
country of origin of a TNC. In particular, the global websites of 36 out of 38 TNCs, 
the country of origin of which is the United Kingdom or the United States, are 
available only in English, but most of them have links to local sites. Those, that do 
not have direct links to local websites, may contain links to websites of the TNC’s 
units which in their turn may be available in several languages or provide links to 
local sites of these units. 11 out of 13 German corporations have global websites in 
English and German; the global website of Daimler AG (www.daimler.com) is 
available only in English while the website of BASF SE (www.basf.com) is available 
in 4 languages: English, German, Portuguese and Chinese. 7 out of 9 studied websites 
of French TNCs are available not only in English but also French. All studied 
websites of TNCs from China are available in English and Chinese. 

In conclusion, the majority of corporations’ global sites contain links to local 
websites to make the information on TNC available to consumers of various 
countries. Moreover, a large number of global sites are available in two or more 
languages. It is especially significant for TNCs whose country of origin does not have 
English as an official language, because such corporations target not only consumers 
from their country but also customers from other countries. The inclusion of links to 
local sites and a number of languages, available to users of corporations’ global sites, 
partly depend on the country of origin of a TNC. However, it is not a determining 
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factor since this issue depends more on the corporation’s policy concerning the sites 
and the goals which the corporation wants to achieve with its sites. 
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РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА –  

ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА ЄВРОПЕЙСЬКОГО  

АГРАРНОГО РИНКУ 
 
Аграрна політика Європейського Союзу є прикладом найбільш успішної моделі 

становлення і розвитку аграрної економіки. Західноєвропейське сільське 
господарство, подолавши за короткий термін післявоєнну розруху, перетворилося 
в найбільшого виробника продовольства з величезним експортним потенціалом. 
Все це стало можливим за рахунок ефективно розробленої і дієвої аграрної 
політики, яка є уніфікованою для всіх країн Союзу. 

В умовах ринкової економіки та зростання конкуренції на ринку питання 
підвищення конкурентоспроможності продукції набуває дедалі більшої 
актуальності. Сучасні умови розвитку характеризуються поглибленням 
інтеграційних процесів, лібералізацією умов торгівлі сільськогосподарськими 
товарами, орієнтацією на зовнішні ринки, а також підвищеною увагою до 
якості продукції. Проблема конкурентоспроможності посідає одне з провідних 
місць в економічному аналізі різних суб’єктів господарської діяльності, що 
пояснюється об’єктивним посиленням міжнародної та внутрішньої конкуренції. 
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У зв’язку з цим особливої актуальності набувають підвищення 
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. 

Органічне виробництво – це цілісна система господарювання та виробництва 
харчових продуктів, яка поєднує в собі найкращі практики з огляду на 
збереження довкілля, рівень біологічного розмаїття, збереження природних 
ресурсів, застосування високих стандартів належного утримання (добробуту) 
тварин та метод виробництва, який відповідає певним вимогам до продуктів, 
виготовлених з використанням речовин та процесів природного походження. 
Тому в країнах ЄС воно набирає обертів. Органічна продукція – це продукція, 
отримана в результаті сертифікованого органічного виробництва. Органічна 
сировина для виготовлення органічних продуктів харчування надходить із 
перевірених джерел: у ґрунт, на якому вирощуються сільськогосподарські 
культури, протягом 3 років заборонено вносити будь-які речовини хімічного 
походження. Тільки по закінченню цього, так званого, перехідного періоду 
продукція отримує статус органічної. Далі органічна сировина надходить до 
переробних підприємств, де переробляється окремо від традиційної сировини з 
метою уникнення змішування [2]. 

В Європі зосереджено 962 млн. га площі сільськогосподарських угідь, що 
складає 20,7% світової площі та 134 млн. га ріллі, або 10% від загальної світової 
площі. На одну особу населення припадає близько 1,5 га земельних ресурсів 
сільськогосподарського призначення. Європа входить до країн з високим 
рівнем розораності земель: приблизно 30% (у країнах ЄС – 43%), що є 
результатом тривалого ведення аграрного виробництва та густоти населення. За 
результатами досліджень ФАО, резервів для розширення площі орних земель в 
Європі небагато – усього лише 6 млн. га [1, с. 44]. 

У таблиці 1 наведено динаміку площі сільськогосподарських угідь під 
органічну продукцію в країнах ЄС у 2007-2016 роках. Загалом відношення 
загальної сільськогосподарської площі до загальної площі земель в країнах ЄС, 
є більшою за середню частку в світі, яка становила у 2016 році 37,9%. 

Динаміку зростання площі сільськогосподарських угідь можна назвати 
позитивною, адже загалом відсоток площі зріс в середньому по країнах на 2,91% 
за 2010-2016 роки та на 3,81% за 2007-2016 роки. Найбільш конкурентними 
країнами можна вважати Швецію та Швейцарію, адже у цих країнах відсоток 
площі сільськогосподарських угідь до загальної площі земель зріс на 10,36% та 
15,49% відповідно за досліджуваний період. Також до лідерів можна віднести 
Грецію (відбулось зростання на 8,10%), Естонію (зростання на 10,26%), Іспанію 
(зростання на 5,40%), Латвію (зростання на 5,93%), Словаччину (зростання на 
5,28%), Хорватію (зростання на 5,47%) та Італію (зростання на 6,10%). 
Скоротились площі сільськогосподарських угідь у таких країнах, як Англія, а 
незначне зростання відбулося в Сербії, Ірландії, Мальті, Нідерландах. 

Негативну динаміка скорочення виробників сільськогосподарської продукції, 
зареєстрованих в кінці року, можна пояснити наявністю посиленої 
конкурентоспроможності серед виробників продукції аграрної сфери. Разом з 
тим негативну тенденцію зазначеного показника компенсує показник 
чисельності виробників сільськогосподарської продукції, зареєстрованих 
протягом року, який зріс за аналізований період на 10929 одиниць. Це можна 
пов’язати з процедурою реєстрації. Також негативною є динаміка кількості 
виробників сільськогосподарської продукції, які відкликали реєстрацію 
протягом року. щодо рибного господарства, то тут спостерігається позитивна 
динаміка до реєстрації виробників, особливо в кінці року. Позитивні значення 
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також показників кількості виробників-імпортерів та виробників-експортерів 
сільськогосподарської продукції, які зареєстровані в кінці року. Причому 
кількість зареєстрованих імпортерів є значно більшою, що може свідчити про 
перевагу імпорту над експортом продукції аграрної сфери.  

 
Таблиця 1 

Динаміка площі сільськогосподарських угідь під органічну продукцію  

в країнах ЄС у 2007-2016 роках, % 

Назва країни 
Роки Відхилення, 

2016-2010 
Відхилення, 
2016-2007 2007 2010 2014 2015 2016 

Європейський 
Союз, в 
середньому 

4,12 5,01 6,40 6,75 7,92 2,91 3,81 

Бельгія 2,40 3,60 5,00 5,11 6,08 2,48 3,68 
Болгарія 0,30 0,50 0,96 2,37 2,14 1,64 1,84 
Греція 8,20 12,40 13,44 13,69 16,30 3,90 8,10 
Денмарк 5,00 6,10 6,25 6,33 7,56 1,46 2,56 
Німеччина 5,10 5,90 6,18 6,35 7,54 1,64 2,44 
Естонія 8,70 12,80 15,96 15,68 18,96 6,16 10,26 
Ірландія 1,00 1,10 1,16 1,65 1,74 0,64 0,74 
Греція 7,00 8,40 7,08 8,36 9,39 0,99 2,39 
Іспанія 4,00 6,70 7,26 8,24 9,40 2,70 5,40 
Франція 1,90 2,90 3,87 4,77 5,27 2,37 3,37 
Хорватія 0,00 0,00 4,03 4,94 5,47 5,47 5,47 
Італія 7,90 8,60 11,47 11,80 14,00 5,40 6,10 
Кіпр 1,50 2,80 3,63 3,72 4,42 1,62 2,92 
Латвія 8,10 9,20 10,86 12,29 14,03 4,83 5,93 
Литва 4,50 5,20 5,57 7,11 7,76 2,56 3,26 
Люксембург 2,60 2,80 3,43 3,21 3,96 1,16 1,36 
Угорщина 1,80 2,40 2,34 2,43 2,87 0,47 1,07 
Мальта 0,30 0,20 0,29 0,25 0,32 0,12 0,02 
Нідерланди 2,50 2,50 2,67 2,67 3,20 0,70 0,70 
Австрія 17,00 19,50 19,35 20,30 23,89 4,39 6,89 
Польща 1,80 3,30 4,56 4,03 5,10 1,80 3,30 
Португалія 6,30 5,80 5,74 6,52 7,43 1,63 1,13 
Румунія 1,00 1,30 2,09 1,78 2,29 0,99 1,29 
Словенія 5,90 6,40 8,55 8,85 10,47 4,07 4,57 
Словакія 6,10 9,10 9,37 9,56 11,38 2,28 5,28 
Фінляндія 6,60 7,40 9,29 9,91 11,58 4,18 4,98 
Швеція 9,90 14,30 16,53 17,14 20,26 5,96 10,36 
Англія 3,70 4,10 3,02 2,89 3,53 -0,57 -0,17 
Ісландія 0,00 0,00 0,00 1,84 1,29 1,29 1,29 
Норвегія 4,70 0,00 5,00 4,78 5,85 5,85 1,15 
Швейцарія 0,00 0,00 12,73 13,04 15,49 15,49 15,49 
Югославія 0,00 0,00 3,17 0,69 2,07 2,07 2,07 
Сербія 0,00 0,00 0,28 0,45 0,46 0,46 0,46 

* – складено автором на основі [4] 
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Таблиця 2 

Динаміка чисельності підприємств у країнах ЄС, які займаються 

виробництвом органічної продукції в аграрному секторі у 2007-2016 роках 

Назва показника 

Роки Відхи- 
лення, 
2016-
2010, 
од. 

Відхи- 
лення, 
2016-
2007, 
од. 

2007 2010 2014 2015 2016 

Виробники 
сільськогоспо- 
дарської продукції, 
зареєстровані в 
кінці року одиниць 

300602 319789 257098 257843 271547 -48242 -29055 

Виробники 
сільськогоспо- 
дарської продукції, 
зареєстровані 
протягом року 
одиниць 

1245 0 4134 6572 12174 12174 10929 

Виробники 
сільськогоспо- 
дарської продукції, 
які відкликали 
реєстрацію 
протягом року, 
одиниць 

568 0 2448 6069 6034 6034 5466 

Виробники 
продукції рибного 
господарства, 
зареєстровані в 
кінці року одиниць 

452 382 757 533 483 101 31 

Виробники 
продукції рибного 
господарства, 
зареєстровані 
протягом року 
одиниць 

5 0 10 11 2 2 -3 

Виробники 
продукції рибного 
господарства, які 
відкликали 
реєстрацію 
протягом року, 
одиниць 

1 0 2 5 3 3 2 

Виробники-
імпортери сільсь- 
когосподарської 
продукції, 
зареєстровані в 
кінці року одиниць 

985 1321 1642 3039 3623 2302 2638 
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Виробники-
імпортери сільсь- 
когосподарської 
продукції, 
зареєстровані в 
кінці року одиниць 

0 0 91 114 73 73 73 

Виробники-
імпортери сільсь- 
когосподарської 
продукції, 
зареєстровані в 
кінці року одиниць 

12 0 68 48 10 10 -2 

Виробники-
експортери сільсь- 
когосподарської 
продукції, 
зареєстровані в 
кінці року одиниць 

233 337 291 908 1988 1651 1755 

Виробники-
експортери сільсь- 
когосподарської 
продукції, 
зареєстровані в 
кінці року одиниць 

5 0 7 27 4 4 -1 

Виробники-
експортери сільсь- 
когосподарської 
продукції, 
зареєстровані в 
кінці року одиниць 

2 0 5 8 6 6 4 

* – складено автором на основі [5] 
 
Загалом спостерігається позитивна динаміка до зростання виробництва 

органічної продукції, адже цей показник у 2016-2010 роках зріс на 
1943257 тонн, а за період 2016-2007 років – на 5484475,94 тонн. Таке зростанні 
відбулось за рахунок збільшення випуску зернових культур для виробництва 
зерна, пшениці та жита, сумішей озимих зернових, ячменю, вівсі та суміші 
зернових, що висіваються навесні, кукурудзи, сухих бобі та білкових культур, 
коренеплодів, технічних культур, свіжих овочів, полуниці, винограду. 

 

Література: 
1. Кон’юнктура та перспективи світових аграрних ринків [текст]: монографія / 

І.М. Волкова, О.М. Варченко, В.Є. Данкевич [та ін.]; за ред. Т.О. Зінчук. – К.: Центр учбової 
літератури, 2013. – 670 с. 

2. Постанова ЄС 834/2007. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.organicstandard.com.ua/ua/services/standards 

3. Area (cultivation/harvested/production) (1000 ha). – Access mode: http://ec. 
europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tag00102 

4. Organic operators by status of the registration process. – Access mode: http://ec. 
europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tag00102 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ  

ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 
 
Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується розширенням 

торговельного співробітництва, розвитком міжнародного розміщення 
виробництва, інтенсифікацією фінансової взаємодії. Це вимагає пошуку нових 
підходів, методів та інструментів здійснення зазначених операцій. Зважаючи на 
розвиток інформаційних систем та технологій, зокрема глобальної мережі 
Інтернет, особливого значення набуває електронна комерція як ефективний 
напрям розвитку комерційної діяльності з використанням новітніх інформаційних 
технологій, які дозволяють значно раціоналізувати ділові процеси. 

Передумовами розвитку міжнародного ринку електронної комерції є суттєві 
зміни у світовій економіці, зумовлені процесами глобалізації фінансових ринків 
і міжнародною інтеграцією фінансових інститутів, утворенням та 
монополізацією ринків окремих фінансових інструментів міжнародними 
об’єднаннями банків та інших фінансових компаній. Ці процеси призводять до 
різкого зростання транскордонних переміщень товарів, капіталів, послуг, 
технологій, інформації.  

Електронна комерція виступає важливою складовою розвитку глобального 
торговельно-фінансового простору. Вона передбачає використання таких форми 
операцій, при яких взаємодія сторін здійснюється електронним способом замість 
фізичного обміну або безпосереднього фізичного контакту, в результаті чого 
право власності або право користування товаром або послугою передається від 
однієї особи до іншої. У широкому розумінні це виробництво, поширення, 
маркетинг, продаж або доставка товарів і послуг електронним способом. 

Застосування системи електронної комерції надає її учасникам наступні 
переваги. По-перше, електронна комерція дає можливість найдрібнішим 
виробникам досягати глобальної присутності і здійснювати господарську 
діяльність у світовому масштабі. Покупці мають можливість глобального 
вибору з усіх потенційних продавців, що пропонують певні товари або послуги, 
незалежно від їх географічного положення. По-друге, електронна комерція дає 
можливість оптимізувати товарні потоки [1]. Товари доставляються 
безпосередньо від виробника споживачеві, виключаючи посередницьку ланку у 
реалізації. По-третє, укладання угоди за допомогою електронної комерції 
зменшує витрати на обслуговування операції, що призводить до зниження цін 
для покупців. По-четверте, інноваційні бізнес-моделі, такі як віртуальні 
підприємства, агенти, технологи, значною мірою збільшують ефективність 
комерційної діяльності. Електронна комерція відкриває можливість появи 
нових товарів та послуг. По-п’яте, використовуючи засоби електронної 
взаємодії, підприємства мають змогу одержувати деталізовану інформацію про 
потреби кожного споживача та автоматично пропонувати товари й послуги, 
приймати через Інтернет і обробляти замовлення клієнтів. 
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Серед основних видів електронної комерції варто виділити наступні. 
Business – to – business (В2В) – включає в себе всі рівні взаємодії між 
компаніями. При цьому можуть використовуватися спеціальні технологи і 
стандарти електронного обміну даними. Основу наступного напряму – 
business – to – consumer (В2С) – складає електронна роздрібна торгівля, а 
взаємодія бізнесу і адміністрації (business – to – administration (В2А)) включає 
ділові зв’язки комерційних структур з державними організаціями, починаючи 
від місцевої влади і закінчуючи міжнародними організаціями. Напрям 
сonsumer – to – administration (С2А) є найменш розвиненим, проте має досить 
високий потенціал, який може бути використаний для організації взаємодії 
державних структур та споживачів, особливо в соціальній і податковій сфері. 
Електронна комерція надає також можливість взаємодії споживачів для обміну 
комерційною інформацією (напрям сonsumer – to – consumer (С2С)). Йдеться 
про обмін досвідом придбання того чи іншого товару, взаємодії з різними 
підприємствами та ін. [2]. 

Найбільша частка продажів у світі, яка припадає на он-лайн, спостерігається 
в секторах медіа, спортивних товарів, електроніки, меблів. Дещо рідше в 
мережі купують одяг, засоби особистого догляду, їжу і напої. У довгостроковій 
перспективі за всіма категоріями прогнозується збільшення частки он-лайн-
продажів [3].  

Система електронної комерції, поєднуючи в собі можливість як дистанційної 
оплати, так і дистанційної купівлі, набуває останнім часом все більшого 
поширення, особливо з розвитком Інтернету. Найвищі показники проникнення 
Інтернету понад 80% є характерними для Нідерландів, Німеччини, 
Великобританії, Франції, саме тому ці країни характеризуються найвищим 
відсотком споживачів, що здійснюють операції з підприємствами електронної 
комерції [3]. В азіатських країнах стрімкі темпи розвитку он-лайн бізнесу 
пов’язані із тим, що велика кількість споживачів лише нещодавно отримали 
доступ до мережі, й відповідно активно почали здійснювати перші операції в 
рамках електронної комерції, хоча проникнення Інтернету становить лише 
близько 17%. Середня кількість здійснених покупок за рік становила 15,6 разів 
в США, 18 – у Великобританії, 18,1 – у Німеччині, 10,4 – в Італії. 

Основними тенденціями розвитку електронної комерції в країнах світового 
співтовариства є наступні. По-перше, майбутнє даної форми комерційної 
взаємодії прогнозують за мобільною електронною комерцією та здійсненням 
розрахункових операцій з використанням смартфонів, планшетів та інших 
мобільних пристроїв, оскільки частка інтернет-користувачів, що 
використовують мобільні пристрої постійно зростає. По-друге, ключовим 
фактором успіху підприємств електронної комерції в сучасних умовах є 
персоналізація, індивідуалізація. Клієнти підприємств електронної комерції 
останнім часом все частіше проявляють зацікавленість до унікальних 
продуктів, спроектованих на сайті власноруч чи іншими споживачами, проте у 
випадку стрімкого росту такого типу замовлень можуть виникнути проблеми із 
задоволенням бажань всіх користувачів. По-третє, все більша частка 
підприємств роздрібної торгівлі намагаються надати можливість своїм клієнтам 
замовляти продукцію через Інтернет, до того ж пропонують вигідні умови її 
доставки в день замовлення, безкоштовний обмін та повернення товарів, що 
беззаперечно є їх конкурентними перевагами.  

По-четверте, використання новітніх технологій для реклами продукції в 
мережі. В цьому зв’язку слід відмітити впровадження технологій 3D для 
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моделювання товарів в натуральному вигляді в мережі з метою надання більш 
повної їх характеристики для залучення нових клієнтів, впровадження 
технологій перегляду відео з можливістю переходу в один клік від перегляду 
відео до Інтернет-магазинів для придбання певного продукту. По-п’яте, 
активний розвиток електронної комерції через соціальні мережі. Підприємства 
електронної комерції використовують соціальні мережі в якості маркетингової 
платформи для реклами своїх Інтернет-магазинів, нарощування кількості 
клієнтів, вивчення їх вподобань, на основі отриманих даних розробляють 
персоналізовані пропозиції, пропонують споживачам формувати списки 
побажань тощо. По-шосте, постійне оновлення та розробка нових 
інформаційних технологій та комп’ютерної техніки, що сприяють спрощенню 
доступу до мережі користувачів, налагодженню їх тісної взаємодії. 

Таким чином електронна комерція відіграє суттєву роль в сучасному 
комерційно-економічному просторі, знижуючи витрати на здійснення окремих 
операцій та стимулюючи розширення міжнародного бізнес-співробітництва. Її 
застосування збільшує оперативність отримання інформації при міжнародних 
операціях, скорочує цикл виробництва та продажів, знижує витрати, пов’язані з 
обміном інформацією, сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності 
суб’єктів ведення міжнародного бізнесу. 
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СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ В ЄС  

ТА ОСОБЛИВОСТІ СЕ МАРКУВАННЯ 
 
Однією з головних умов виходу українських товаровиробників на ринки 

країн-членів ЄС є відповідна якість продукції. Свідченням якості та безпечності 
продукції, як правило, є сертифікат, виданий відповідним органом ЄС, та 
маркування СЕ. Переважна більшість стандартів ЄС, згідно яких видається 
зазначених сертифікати, носять рекомендаційний характер, але саме їх 
наявність підвищує рівень конкурентоспроможності продукції. Процедура 
сертифікації ЄС чітко визначена та практично не допускає різних трактувань, 
отже детальне її вивчення та дотримання дозволить вітчизняним виробникам 
мати документальне підтвердження якості своєї продукції. 

Одним з найпотужніших інструментів підвищення конкурентоспроможності 
продукції та, відповідно, підприємств на ринку Європейського Союзу є 
європейські стандарти. Передусім, їх головною метою є захисту здоров’я та 
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безпеки громадян Європи та охорони навколишнього середовища. Саме 
стандарти пропонують визначають вимоги до якості продукції та, як наслідок, 
сприяють торгівлі та співробітництва між країнами-членами ЄС. Європейські 
стандарти наразі є головними носіями та розповсюджувачами технологій.  

У країнах Європейського Союзу створена система технічного регулювання 
внутрішнього ринку на основі Директив «Нового підходу» і «Глобального 
підходу». Директиви «Нового підходу» і «Глобального підходу» спрямовані на 
усунення технічних бар’єрів по вільному переміщенню товару і послуг всередині 
Європейського Союзу, шляхом єдиних вимог з безпеки до продукції та процедур 
оцінки відповідності. Директиви «Нового підходу» визначають єдині вимоги до 
продукції з безпеки, з єдиною нормативною базою. «Глобальний підхід», 
ґрунтуючись на вимоги Директив «Нового підходу», встановлює загальні 
процедури оцінки відповідності продукції гармонізованого законодавства [1]. 

Маркування CE означає, що продукція відповідає вимогам чинних Директив 
Європейського Союзу. Директиви визначають мінімальні обов’язкові вимоги з 
безпеки для конкретних видів продуктів, які (Директиви) отримали назву 
«Нового підходу». Викладені основні вимоги в Директивах ЄС, повинні бути 
виконані в обов’язковому порядку, перш ніж продукція зможе бути продана на 
території країн Європейської економічної зони. Відповідно до цього, якщо 
продукція відповідає застосовним Директивам Європейського Союзу, вона 
повинна мати маркування СЕ (CE Marking). Знак СЕ означає в даному випадку 
«Європейська Відповідність». Відповідно, даний знак свідчить, про право 
виробника вільно переміщати та продавати позначену продукцію в будь-якій 
країні Європейського економічного простору.  

Для отримання права нанесення знака СЕ на продукцію, необхідно 
насамперед визначити, які Директиви поширюється на продукт. Важливо також 
розуміти, що не всі Директиви Європейського Союзу Нового Підходу, що 
стосуються продукції, визначають правила і порядок сертифікації продукції з 
правом нанесення маркування СЕ, так Директива по загальну безпеку продукції 
(GPSD), визначає мінімальні обов’язкові вимоги щодо безпеки продукції, але не 
вимагає маркування [2].  

Отже, Директиви Нового Підходу Європейського Парламенту та Ради 
призначені для полегшення сертифікації продукції, призначеної для ринку ЄС і 
підтримувати високий рівень безпеки по відношенню до споживача і 
навколишнього середовища, зняття бар’єрів щодо руху товарів і послуг 
всередині Європейського Співтовариства. Маркування CE в даному випадку 
свідчить про відповідність конкретної продукції вимогам чинних Директив 
Європейського Союзу. Перш ніж продукція може продаватися на території 
країн Європейської економічної зони, основні вимоги в Директивах ЄС, 
повинні бути виконані в обов’язковому порядку.  

СЕ-маркування можна назвати свого роду технічним паспортом, який 
дозволяє продавати продукцію в будь-якій країні-члені Євросоюзу. Кожен 
виробник або його бізнес-представник на території Європейського 
Співтовариства повинен забезпечити наявність даного маркування на своїй 
продукції, упаковці і інструкції, що додається до продукції [1]. CE маркування є 
єдиним загальноєвропейським знаком відповідності стандартам і Директивам. 

Розміщуючи на своїй продукції зазначене маркування, виробник тим самим 
гарантує споживачам (та компетентним органам ЄС), що продукція має 
високий рівень якості та відповідає європейським стандартам та Директивам, є 
безпечною для здоров’я громадян та оточуючого середовища. Зазначимо, що й 
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само нанесення знаку СЕ повинно проходити по затвердженим правилам. 
Маркування має бути не менш ніж 5 мм у висоту та не стиратися, може бути 
нанесене як на саму продукцію, так і на пакування (чи етикетку) або на 
супроводжуючу документацію.  

Відмітимо, що європейський виробник має право випуску продукції за будь-
яким нормативним документом, але в такому випадку він змушений доводити, що 
характеристики його товару повністю відповідають вимогам, що пред’являються в 
ЄС до такого роду продукції. Якщо виробник виробляє товар, кращий за своїми 
параметрами ніж вимоги стандарту, вказаного в директиві, він може в 
добровільному порядку довести це шляхом випробування товару. При цьому 
можливо використовувати знак, який підтверджує покращену якість [1]. 

Наголосимо, що в гармонізованій технічній сертифікації надана докладна 
інформація про порядок нанесення маркування на конкретну продукцію. 
Переваги маркування СЕ полягають передусім в тому, що продукція з даним 
маркуванням має право на реалізацію на території всього Європейського Союзу 
як свідчення відповідності всім вимогам країн, що входять до складу ЄС [2].  

Таким чином, в сучасному глобалізованому просторі вітчизняним виробникам 
необхідно відповідати сучасним вимогам щодо якості власної продукції. Оскільки, 
пріоритетним в плані збуту продукції для переважної більшості українських 
виробників є саме європейський ринок, то на перше місце серед факторів 
підвищення конкурентоспроможності продукції виходить її відповідність 
європейським стандартам. Документальним підтвердженням такої відповідності є 
сертифікати, видані акредитованими органами ЄС та СЕ маркування. Отже, 
стандартизація та сертифікація продукції у відповідності з європейськими 
нормами є наразі для українських підприємств нагальною потребою. 
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АНТИКРИЗОВІ НОВІ ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ  

МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ФРС США НА РИНОК 
 
Основи формування монетарної політики, яку проводить Федеральна 

Резервна Система США, і яка є емітентом долара, є дуже важливими для всіх 
країн світу, бо долар США є головною резервною валютою (63,7% у 2016 р.) 
[2], долар є найбільшою валютою, що торгується (88% у 2016 р. валютного 
ринку, загальний обсяг якого складає 200%, оскільки в кожній валютообмінній 
операції задіяні дві валюти) [1]. Тому будь які трансформації цілей, 
інструментів монетарної політики США, є дуже важливими для 
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функціонування світового фінансово ринку та його сегментів, світової 
економіки у цілому. 

Цілі монетарної політики США закріплені законодавчо і ними є підтримання 
повної зайнятості і стабільність цін, що реально означає, по-перше, 
підтримання максимальної можливої зайнятості, яка б не загрожувала б 
стійкості економічного зростання і по-друге, боротьбу з інфляцією і 
знижування інфляційних очікувань. 

Головними стандартними важелями проведення монетарної політики ФРС 
США можна назвати три. По-перше, це операції на відкритому ринку (купівля – 
продаж урядових цінних паперів ФРС на відкритих фінансових ринках, де 
конкурують багаточисленні первинні дилери, і що призводить до зміни рівня 
резервів у банківській системі). По-друге, це регулювання облікової 
(дисконтної) ставки, що передбачає встановлення жорсткої (на відміну від 
процентної ставки на федеральні фонди) ставки, за якою ФРС сама кредитує 
банк і це свідчить про проблеми у останнього. Кредити ФРС банкам мають 
бути забезпечені заставою (державними цінними паперами уряду США та 
іншими активами). Облікова ставка тісно корелює зі ставкою на федеральні 
фонди, але може бути вище чи нижче її. По-третє, управління резервними 
вимогами. ФРС встановлює величину резервів, яку банк чи інші депозитарні 
установи мають зберігати як гарантію по депозитам на своїх рахунках. 

Останнім часом монетарна політика США зазнала певних змін, які були 
пов’язані із світовою фінансовою кризою 2007-2010рр. і викликали появу нових 
інструментів впливу на ринок грошово-кредитної політики США. Всі 
інструменти монетарної політики ФРС, що з’явилися відразу від початку кризи, 
були спрямовані на збільшення грошової маси в економіці і для полегшення 
отримання ліквідності значно широкому колу учасників ринку. Ці інструменти 
дозволили вже на листопад 2008 року отримати економіки США 1 трлн дол. [3] 
Основні характеристики антикризових нових інструментів монетарної політики 
ФРС США наведені в таблиці. 

Програма кредити (кредитна лінія) первинним дилерам (PDCF), яка 
представлена в таблиці, була створена у березні 2008 року у результаті розпаду 
Bear Stearns. Це був нічний кредит, який був наданний для фінансування 
первинним дилерам в обмін на широке коло прийнятного заставного 
забезпечення. Кошти були призначені, щоб зменшити тиск на нічний ринок 
«репо», який забезпечується заставою цінних паперів боргового ринку Уолл-
стріт, що фірми використовують для фінансування свого портфеля.  

Починаючи з березня 2008 року до 2010 року ФРС здійснила 1376 угоди за 
програмою PDCF. Дані ФРС включають в себе детальну інформацію про більш 
ніж 21000 операцій з фінансовими компаніями та іноземними центральними 
банками, що відбулися в межах цієї програми. Кредити надавалися у розмірах 
від 10 млн дол. до майже 48 млрд дол. [2] Найбільший кредит був отриманий 
Barclays Capital 18 вересня 2008 року, на наступний день після того, як Barclays 
домовилася про покупку Lehman Brothers. Найбільші позичальники ФРС за 
програмою PDCF є Citigroup, Merrill Lynch і Morgan Stanley, кожен з них 
отримав кредити, які становили понад 1 трлн дол. [4]. 

Зокрема, програма кредити первинним дилерам дозволила з 2008 року до 
2010 року ФРС надати кредити «овернайт» первинним дилерам на загальну 
суму 8,95 трлн дол. в обмін на широке коло застави. Хоча, як вважає Джон 
Карні, застава складала, швидше за все, не більше ніж частину цієї суми [4]. 
Незважаючи на те, що загальне число кредитів здається дуже великим, але ФРС 
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ніколи не мала навіть близько 8,95 трлн дол. непогашених кредитів у рамках 
програми. Кредити, отримані під PDCF, були нічні кредити, які швидко 
погашалися або перетворювалися у нові кредити. Це збільшило загальне число 
наданих кредитів, так як ФРС США підраховувала кожний перетворений 
кредит у якості нового кредиту. 

 
Таблиця  

Інструменти ФРС США, що виникли  

під час світової фінансової кризи 2007-2010 рр. 
Кредити (кредитна лінія) первинним 

дилерам (банкам) (PDCF - Primary 
Dealer Credit Facility) 

Це кредити «овернайт», що 
надаються ФРС банкам на нічь з 
кваліфікованим забезпеченням. 

Строкові кредитні аукціони цінних 
паперів (TSLF – Term Securities 
Lending Facility) 

Первинні дилери (банки) можуть 
отримати від ФРС на строк кредити 
у формі цінних паперів 
Казначейства під заставу інших 
цінних паперів. 

Строкові кредитні аукціони (TAF – 
Term Auction Facility) 

Дозволяють первинним дилерам 
отримати кредити у ФРС на умовах 
повного забезпечення 
(забезпеченням можуть бути навіть 
іпотечні низько рейтингові папери). 
Це кредитування напряму у ФРС. 

Програма фінансування викупу 
комерційних паперів (CPFF- 
Commercial Paper Funding Facility) 

Передбачає викуп ФРС через 
уповноважених первинних дилерів 
як забезпечених, так і 
незабезпечених паперів у емітентів з 
метою покращення ситуації з 
ліквідністю комерційних паперів. 

Програма викупу забезпечених 
комерційних паперів пайових фондів 
грошового ринку (ABCP – Asset-
Backed Commercial Paper Money 
Market Mutual Fund Liquidity Facility) 

Передбачає позики ФРС банкам для 
викупу якісних забезпечених 
активами комерційних паперів у 
пайових фондів. Це допомагає 
пайовим фондам, які стикаються з 
нехваткою грошових коштів у 
зв’язку з бажанням багатьох 
інвесторів під час кризи відкликати 
свої внески, отримати додаткові 
кошти. 

Програма фінансування інвесторів 
грошового ринку (MMIFF – Money 
Market Investor Funding Facility)  

Дозволяє викуп певних видів 
активів у кваліфікованих інвесторів, 
які мають труднощі з ліквідними 
коштами. 

Програма викупу проблемних активів 
(TARP–Troubled Asset Relief Program) 

Ця програма уряду США передбачає 
викуп активів і акцій фінансових 
організацій (спочатку було на 
700 млрд дол.) з метою укріплення 
фінансового сектору.  

Програма строкового кредитування 
під забезпечення цінними паперами, 

Програма передбачає, що ФРС 
надасть, без права обігу, до 1 
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що забезпечені активами 
позичальника (TALF – Term Asset–
Backed Securities Lending Facility) 

трлн дол держателем цінних 
паперів, які були утворені у порядку 
сек’юритизації позик студентам, 
домогосподарствам, малому бізнесу 
та ін. Оцінка таких паперів при 
видачі позик буде проводитися за 
ринковою вартістю. 

Джерело: складено автором за даними [3]  
 
У Barclays Capital, наприклад, числяться запозичення у сумі 14 млрд дол., які 

отримувалися протягом чотирьох послідовних днів у вересні 2008 року. 
Насправді, кредит Barclays Capital від ФРС був пролонгований протягом цих 
чотирьох днів, а не бралися кожного дня нові кредити. Але у даних, 
опублікованих ФРСу 2010 році, ці кредити перераховані як чотири окремих 
кредита розміром 14 млрд дол. Це означає, що у той час як Федеральна 
резервна система звітувала про здійснення кредитів овернайт на загальну суму 
56 млрд дол., сума заборгованості кожного день, швидше за все, була лише 
14 млрд дол. [4] Таким чином, банки, які здавалися найбільшими 
позичальниками за програмою PDCF, просто найбільш часто позичали або 
пролонгували свої кредити для тривалих періодів.  

Таким чином, ФРС США під час світової фінансової кризи 2007-2010 рр. 
розробила ряд нових програм, які широко використовувалися урядом та 
комерційними банками у кризовий період і дозволили полегшити отримання 
ліквідності значному колу учасників ринку. Це були програми екстреного 
кредитування фінансової кризи ФРС США. По мірі поліпшення умов 
функціонування фінансового ринку ФРС було ухвалено рішення про поступове 
згортання цих програм. 

Запропоновані нові інструменти, що ввели ФРС під час кризи, можна 
віднести до інноваційних фінансових інструментів у монетарній політиці США, 
що свідчить про трансформацію монетарної політики, про її діалектичну 
природу. Також, розглянуті програми можуть бути застосовані країнами, у тому 
числі й Україною, під час фінансових криз. Хоча буде потрібний певний час, 
щоб до кінця зрозуміти як працювали ці програми, виявити позитивні і 
негативні наслідки їхнього застосування для економіки.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ  

У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
 
Вперше термін четверта промислова революція був введений 2011 року [1]. 

Більш широко він став використовуватися після Всесвітнього економічного 
форуму 2016 року і асоціюється з доповіддю і роботою німецького інженера, 
економіста Клауса Шваба, зокрема з його книгою «Четверта промислова 
революція» [2]. К. Шваб обґрунтовує самостійність четвертої промислової 
революції трьома факторами: 1) Темпи розвитку (на відміну від попередніх 
революцій остання розвивається не лінійними, а скоріше експонентними 
темпами, а нові технології синтезують все більш передові і ефективні 
технологіі); 2) Широта і глибина (поєднання різноманітних технологій, 
особливо цифрових, які зумовлюють виникнення безпрецедентних змін 
парадигм в економіці, бізнесі, соціумі); 3) Системний вплив (передбачає цілісні 
зовнішні і внутрішні перетворення всіх систем, компаній, галузей і суспільства 
в цілому по всіх країнах). 

Поки що немає передумов, щоб визначити як буде розвиватись четверта 
промислова революція [3], але вже зараз має бути поставлене питання 
визначення її впливу на сектор поводження відходами. Зокрема, цим питанням 
присвячені дослідження Антоніуса Маврополюса [4]. Окремі аспекти цього 
питання, які переважно стосуються запровадження елементів 4-ї промислової 
революції (технологій, обладнання), належать більшою мірою приватним 
фірмам-розробникам й корпораціям.  

Четверта промислова революція у сфері поводження з відходами тісно 
пов’язана з переосмисленням категорії відходів та пов’язаними з ним 
поняттями. Зокрема, в контексті 4-ї промислові революції, набувають нового 
змісту такі поняття як продукція, промислові процеси виробництва, ланцюжки 
поставок, сировина, робоча сила, моделі споживання. Визначаються так звані 
специфічні потоки відходів, що виникають в результаті кожної промислової 
революції та характеризують поточні технологічні зрушення. Власне такими 
вважаються на сучасному етапі відходи електричного та електронного 
обладнання (ВЕЕО). Наслідком попередніх промислових революцій є 
виникнення наступних категорій відходів: дискети й компакт-диски, стрічки, 
застарілі фотоелектричні панелі, упаковка з композитних матеріалів. 
В результаті 4-ї промислової революції передбачається утворення або нових, 
або різновидів вже існуючих потоків відходів, серед яких сьогодні вже 
ідентифіковано наноматеріали, покоління безпілотників, 3d принтери тощо. 

З одного боку відкриття й застосування нових технологій і матеріалів 
призводить до створення нових видів продукції, робить її більш доступною для 
споживача. У той же час збільшення рівня доступності в цілому призводить до 
експоненціального зростання рівня споживання, а нова продукція – до 
утворення нових видів відходів, що в свою чергу вимагатиме певних змін у 
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поводженні з ними, а іноді й розроблення нового обладнання й застосування 
нових технологій. 

4 промислова революція відбувається на тлі певних суперечностей. 
Одночасно із впровадження новітніх технологій, застосування цифрового 
виробництва, штучного інтелекту, нових сенсорів, роботів та транспортні 
засоби, що здійснюють управління самостійно, 2-3 мільярди людей у Світі не 
мають доступу до найелементарніших послуг із поводження з відходами [5].  

Можна виділити наступні ключові елементи 4-ї промислової революції, що 
мають найбільший вплив на сферу поводження з відходами [4]: 

1. Автоматизація технологічних процесів з використанням штучного 
інтелекту, розумні виробництва/заводи.  

2. Робототехніка. Роботи вже активно використовуються в сфері поводження з 
відходами. Ще 2010 року компанія Mitsubishi та дослідники університету Osaka 
представили робота, який ідентифікує різні полімерні матеріали серед відходів і 
сортує їх за видами. Компанія SADAKO в Іспанії створила комерційну модель, 
здатну сортувати змішані побутові відходи. Фінська компанія Zen Robotics 
сфокусувалась на будівельних відходах, розробивши робота, здатного замінити до 
15 осіб-сортувальників. VOLVO працює над розробленням робота, який 
взаємодіятиме з вантажівкою сміття і його водієм щодо виконання роботи. 
Потенційні вигоди від використання роботів є досить значними. Однак їх 
використання носить суперечливий характер, оскільки їх застосування замінить 
сотні тисяч робочих місць, що матиме негативні соціальні наслідки. 

3. Новітні технології, зокрема цифрове виробництво. 3D друк є новітньою та 
найбільш перспективною формою цифрового виробництва. Традиційне 
цифрове виробництво використовує комп’ютер – контрольовані 
маршрутизатори, лазери та інші інструменти для створення високої точності 
обладнання. Таке виробництво передбачає нарізку й перекомпоновку 
компонентів з дерева, пластику або металу (поки вони не набувають своєї 
остаточної форми), що призводить до утворення відходів. В основу технології 
3D друку покладені зовсім інші принципи. Замість нарізки й перекомпоновки 
3D принтери працюють з використанням адитивного виробництва (технології 
пошарового синтезу), встановлюючи послідовні шари матеріалів (в тому числі 
пластмаси, метали, біоматеріали, бетон), що дозволяє створити 3D об’єкт. Коли 
кінцевий продукт виймають з форми, то залишки негайно додаються до 
вихідного адитивного матеріалу. Такі технології дозволяють зробити 
безвідходним зазначений ланцюг виробництва. 

4. Інтернет. «Інтернет речі» (система контролю фізичних об’єктів і 
промислового обладнання за допомогою інтернету), також відповідне 
програмне забезпечення. Використання RFID-чіпів (мітка радіочастотної 
ідентифікації) на пакетах для відходів та контейнерах добре налагоджена в 
багатьох країнах Європи. Використання RFID-чіпів і штрих-кодів, дозволяє 
покращити звітування та моніторинг в системі поводження з відходами. Це має 
велике значення для поліпшення відстеження руху певних видів відходів та 
вторинної сировини, а також закладає засади для створення великих 
інформаційних систем в сфері послуг із поводження з відходами. Також 
сьогодні розробляються нові датчики для полігонів відходів, які дозволять 
краще контролювати процеси розкладу і пов’язаний з ними вплив на 
навколишнє природне середовище. Розроблена нова гібридна модель збирання 
відходів, заснована на взаємодії між датчиками, мобільними телефонами та 
транспортними засобами, яка може поступово витіснити традиційну систему 
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послуг з централізованого збирання відходів. Зокрема, в рамках проекту LIFE 
EWAS здійснюється реалізація пілотного проекту із запровадження такої 
гібридної моделі збирання відходів (муніципалітет Севілья, Іспанія). 

5. Соціальні мережі. Масове використання мобільних додатків створило 
величезний новий потенціал [6] у сфері поводження з відходами. Існує 
зростаюча тенденція до використання додатків для координації діяльності з 
перероблення та з метою інформування й підвищення обізнаності мешканців 
щодо надання послуг зі збирання та перероблення відходів. Використовуючи 
мобільні додатки та інтернет-ресурс вже реалізовується значна кількість 
важливих ініціатив у сфері поводження з відходами не лише на рівні окремих 
країн, алей й світу в цілому. Зокрема, однією з найбільш вагомих розробок є 
створення Інтерактивної мапи даних поводження з відходами у Світі [7], яка 
містить інформацію про обсяги утворення ТПВ у різних країнах (зокрема за 
основними операціями поводження), а також про об’єкти інфраструктури у цій 
сфері. До карти можна додавати інформацію про наявні несанкціоновані 
сміттєзвалища у країні, які мають бути ліквідовані. Однак, цей напрям 
стикається з колом питань, які потребують подальшого розв’язання, зокрема 
щодо персоніфікації даних, їх верифікації, права власності на інформацію, 
права на «приватну інформацію» тощо.  

Застосування у сфері поводження з відходами нововведень 4ї промислової 
революції вимагає створення належних умов в кожній країні, серед яких: 
фінансове забезпечення сфери поводження з відходами та належний рівень 
платоспроможності населення; професійний рівень підготовки спеціалістів; 
наявність базової інфраструктури та її доступність; «підтримуюча» державна 
екологічна політика; поінформованість й обізнаність населення. 

Підсумовуючи зазначимо, шо 4-та промислова революція ставить досить 
жорсткі виклики в сфері поводження з відходами. В залежності від того яким 
чином будуть скеровані процеси та створено відповідні умови при 
використанні нових технологій, ця революція може забезпечити наближення 
країн до переходу до циркулярної економіки, або, навпаки, лише прискорити 
виснаження ресурсів, збільшуючи обсяги утворення відходів та генерацію 
нових їх видів. На шляху до зеленої економіки 4-та промислова революція 
вимагає зміни моделі споживання, бізнес моделей, модернізації інфраструктури 
поводження з відходами й відповідних технологій. 
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КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ  

МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА  
 
Турбулентність процесів в глобальному середовищі, глобальні виклики, 

посилення впливу окремих країн на геополітичний розподіл карти світу суттєво 
змінюють економічне середовище ведення бізнесу. Сучасні науковці виділяють 
ряд показників, що характеризують економічну складову міжнародного бізнес-
середовища. Одним з таких показників є інтегральний показник «ведення 
бізнесу», який розраховується Групою Світового банку, та використовується для 
аналізу економічних результатів і виявлення ефективності реформ у сфері 
регулювання бізнесу. Даний показник оцінює рівень сприятливості правових норм 
для підприємницької діяльності та захисту прав власності, а також дозволяє 
прослідкувати динаміку складових даного показника для 190 країн світу [1]. 

В дослідженні «Ведення бізнесу 2017: Рівні можливості для всіх» зазначено, 
що за останній рік рекордна кількість країн світу – 137 – провели ключові 
реформи з метою спрощення створення і ведення малого і середнього бізнесу. 
У дослідженні, що охоплює дані 190 країн, зафіксовано 283 реформи в сфері 
регулювання бізнесу, які були проведені з червня 2015 року по липень 
2016 року. Як і в минулому році, з числа реформ найбільш частими були 
реформи зі спрощення процедури «Створення підприємств». Так, сьогодні 
створити нове підприємство в світі займає в середньому всього 21 день, в 
порівнянні з 46 днями 10 років тому.  

Наступні за популярністю були реформи в сфері «Оподаткування», 
«Отримання кредитів» і «Міжнародної торгівлі» [1]. З 2004 року, коли був 
запущений проект «Ведення бізнесу», всього було зафіксовано 443 реформи по 
індикатору «Оподаткування», це друге по кількості число реформ, включаючи 
46 реформ, впроваджених за минулий рік. На Філіппінах ще 10 років тому 
сплата податків включала 48 платежів, в даний час – 28. У Руанді для того, щоб 
зареєструвати передачу власності 10 років тому було потрібно 307 днів, 
сьогодні – всього 12. 

Країни у всіх регіонах здійснюють реформи, спрямовані на покращення умов 
бізнес-середовища, але Європа і Центральна Азія залишаються регіонами з 
найбільшою кількістю країн, які здійснили щонайменше одну реформу – 96% 
країн цього регіону. За минулий рік країни, що розвиваються, провели більше 
75 відсотків від усіх 283 реформ, і понад чверть усіх реформ були впроваджені 
в країнах Африки на південь від Сахари [1]. 

За сукупною оцінкою ефективності ведення бізнесу перше місце зайняла 
Нова Зеландія, друге – Сінгапур, третє – Данія; далі – Спеціальний 
адміністративний район КНР Гонконг; Республіка Корея; Норвегія; 
Великобританія; США; Швеція; і Колишня югославська республіка Македонія 
(табл. 1) [2]. 

Якщо говорити про результати в окремих регіонах, то в Східній Азії і Тихому 
океані знаходяться дві країни, що ввійшли в десятку лідируючих країн рейтингу 
«Ведення бізнесу» – це Сінгапур і Спеціальний адміністративний район КНР 
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Гонконг. Також в цьому регіоні знаходяться Бруней Даруссалам і Індонезія, що 
увійшли в десятку країн з найбільшими позитивними змінами за останній рік. 
Значно прискорилися також темпи впровадження реформ – в регіоні було 
проведено 45 реформ, спрямованих на полегшення умов ведення бізнесу. 

 
Таблиця 1 

Топ-10 країн Рейтингу легкості ведення бізнесу, 2016 рік 
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Нова Зеландія 1 1 1 34 1 1 1 11 55 13 34 
Сингапур 2 6 10 10 19 20 1 8 41 2 29 
Данія 3 24 6 14 12 32 19 7 1 24 8 
Гонконг, Китай 4 3 5 3 61 20 3 3 42 21 28 
Республіка Корея 5 11 31 1 39 44 13 23 32 1 4 
Норвегія 6 21 43 12 14 75 9 26 22 4 6 
Великобританія 7 16 17 17 47 20 6 10 28 31 13 
США 8 51 39 36 36 2 41 36 35 20 5 
Швеція 9 15 25 6 10 75 19 28 18 22 19 
Македонія, БРЮ 10 4 11 29 48 16 13 9 27 36 32 

Джерело: побудовано на основі [3] 
 
Регіон Європи та Центральної Азії також є одним з провідних регіонів за 

кількістю проведених реформ. Чотири країни увійшли в десятку світових 
лідерів по поліпшенню ділового середовища: Казахстан, Грузія, Білорусь і 
Сербія [2]. 

Темп проведення бізнес реформ в регіоні Латинської Америки та 
Карибського басейну також прискорився, враховуючи, що дві третини країн в 
регіоні впровадили 32 реформи за останній рік; в той час, як в минулому році 
було проведено 24 реформи. Найбільша кількість реформ була направлена на 
поліпшення систем сплати податків, спрощення міжнародної торгівлі та 
створення підприємств. За даними дослідження Бразилія впровадила найбільше 
число реформ в регіоні протягом останнього року. 

В регіоні Близького Сходу і Північної Африки, реформаторська діяльність 
також активізувалася, і було проведено 35 реформ в 15 з 20 країн регіону – 
найбільше число реформ з 2009 року. Серед країн-реформаторів лідерами є 
Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) і Бахрейн, що увійшли в десятку країн з 
найкращими показниками у сфері поліпшення бізнес-середовища [2]. 
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В регіоні Південної Азії п’ять з восьми країн впровадили 11 реформ в 
минулому році, у порівнянні з 9 реформами в попередньому. Пакистан, який 
увійшов в десятку країн з найвищими показниками поліпшеннями бізнес- 
середовища в минулому році, впровадив кілька реформ, так само, як і Індія і 
Шрі-Ланка. Найбільшу кількість реформ було направлено на спрощення 
міжнародної торгівлі.  

У країнах Африки на південь від Сахари 37 країн провели 80 реформ за 
останній рік – що свідчить про 14 відсоткове підвищення в порівнянні з 
попереднім роком. Другий рік поспіль Кенія потрапляє в десятку країн з 
найбільшою кількістю поліпшень в національному бізнес-середовищі, в той час, 
як за минулий рік сім країн в регіоні впровадили не менше 4 реформ кожна [2]. 

Таким чином, уряди країн постійно роблять кроки для вдосконалення 
середовища ведення бізнесу, що впливає на всю глобальну економічну систему. 
Покращення умов діяльності суб’єктів міжнародних відносин позитивно 
впливає на прояви всіх їх форм. 
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ДОМІНАНТИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ  

ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 
 
Не дивлячись на значні виклики з боку загальносвітової занепокоєності з 

приводу міжнародної безпеки світовий ринок туристичних послуг вже 7 рік 
поспіль демонструє стабільне зростання [1]. Для багатьох країн світу дана 
галузь виступає надійним джерелом доходу та нових робочих місць, саме тому 
багато експертів вбачають в ній перспективи для реалізації ідеї стабільного 
розвитку в усьому світі. 

Стрімкий розвиток транспортної інфраструктури, здешевлення транспортних 
послуг, безперервне вдосконалення інформаційних технологій, підвищення 
рівня мобільності населення призводять до постійного зростання кількості 
міжнародних туристів і як наслідок розвитку світового ринку туристичних 
послуг. Так, за даними Всесвітньої туристичної організації (ВТО), 
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прогнозується збільшення світових туристських прибуттів на 3,3% кожного 
року починаючи з 2010 по 2030 рік. Відповідно до цих прогнозів у 2030 р. 
кількість туристських прибуттів зросте до 1,8 млрд осіб. У країнах, що 
розвиваються, з’являються нові туристичні напрямки приріст туристичних 
прибуттів становитиме у період між 2010 і 2030 роками близько 4,4%, а у 
країнах з розвиненою економікою цей відсоток становитиме 2,2% [2]. 

Разом з тим, перераховані тенденції останніми роками значно змінили 
розподіл основних гравців на даному ринку із переходом значної частки 
операцій на ринку у електронний формат. 

Наразі можна виділити наступні домінантні особливості, що формують 
сучасний етап розвитку світового ринку туристичних послуг: диверсифікація, 
деінституціалізація та загальна інфраструктурна оптимізація. Диверсифікація в 
даному випадку проявляється в двох напрямах – регіональному (поява на 
глобальному ринку нових активних гравців – країн, які раніше були або 
непривабливими або недоступними для значної кількості туристів, таких як 
передусім країни Південно-Східної Азії та певні країни Африканського регіону) 
та видовому (поява та подальший розвиток нових видів туристичних послуг – 
медичний, екстремальний туризм, космічний, кайтсерфинг, джайлоо-туризм, 
туризм на Північний і Південний полюси). Прояви деінституціалізації світового 
туристичного ринку перш за все пов’язані із розвитком новітніх технологій та 
диджиталізацією багатьох процесів в сфері транспортних та готельних послуг. 
Значний відсоток міжнародних туристів надають перевагу електронним 
ресурсам, а не туристичним агенціями у плануванні та бронюванні власних 
подорожей. Згідно з даними міжнародних організацій 75% від всіх подорожей в 
країнах Західної Європи були заброньовані онлайн [3]. З цього випливає, що 
необхідною передумовою успішної діяльності компанії на світовому ринку 
туристичних послуг є активна он-лайн діяльність. Проявом інфраструктурної 
оптимізації в сучасному світі, що найбільше впливає на світовий ринок 
туристичних послуг є перш за все збільшення доступності транспортних послуг 
та розробка транспортними компаніями глобальних продуктів або спеціальних 
економ-пропозицій. Крім того слід відмітити значні зміни в структурі основних 
споживачів туристичних послуг. Так, наразі основними споживчими групами, 
що мають найбільший вплив на ринок туристичних послуг виступають дві 
основні категорії – мілінеали та представники Покоління Z та споживачі 
похилого віку з розвинутих країн [4]. Відповідна перша група вимагає значних 
змін щодо якості послуг та їх максимальній диджиталізації та персоніфікації, 
тоді як друга група прагне максимального комфорту, що відображається в 
першу чергу у зміні готельних та рекреаційних продуктів на ринку. 

Отже, можна зробити висновок, що до домінуючих факторів, які наразі 
впливають на розвиток світового ринку туристичних послуг можна віднести 
віднести дві основні групи чинників – ті, що переважно впливають на структуру 
попиту (зростання попиту з боку міленіалів та Покоління Z й споживачі похилого 
віку з розвинутих країн; виникнення нових туристичних напрямів; політична 
нестабільність та міжнародна безпека) та тих, що що переважно впливають на 
структуру пропозиції (безперервний технологічний розвиток; диджитал канали; 
орієнтація на здоровий спосіб життя; сталий розвиток). 
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DIGITALIZATION AND INTERNATIONAL ACCESS TO FINANCE 
 
Globalization, regional integration and digitalization are driving closer linkages 

and interdependence between national and international financial systems.  
Digitalization could be considered as a spread of the modern information 

technologies which now becomes a driving force of financial transformations and 
globalization, enables better access to funding for individuals and businesses. 
Digitalization now becomes as a leading way of financial innovations. 

Continuing market and regulatory changes, external and internal risks are pursue 
financial innovations in order for adaptation and response to volatility. Financial 
innovations are seen as new banking and financial products, technologies and tools 
that enable diversified services to meet new and modified consumer needs to provide 
more efficient access to better risk management. 

Global risks and challenges have widespread and different impact on banking and 
financial systems. Financial globalization is contradictory, has positive and negative 
impact on countries and firms. Therefore it requires a protection against negative 
spillovers at times of international or regional financial crises. Financial markets 
turmoil would generate external shock for national banking and financial systems. 
Global capital flows are influencing on the nations’ financial systems in positive and 
negative terms as well. International financial groups participate in national banking 
systems and their behavior could influence on countries. 

Global financial flows and integration have caused the banking and financial crisis 
spillovers from the USA to Europe and other countries in 2008-2009. Eurozone 
instability crisis also have triggered contagion to developed and emerging economies. 
The financial globalization could not manage current problems such as sovereign 
debt and financial crises, currencies and prices volatility, instability of international 
capital flows.  

The scale of global risks makes them more influencing international and national 
financial and banking systems, requires new methods of risk management and 
application of modern information technologies.  

Global debt accumulation by governments, non-financial corporations and 
households has reached of amount in 152 trillions USD in 2015, equivalent of 225% 
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of the world GDP [1, p. 12] is posing substantial financial risk for international and 
domestic markets and institutions. 

So called «non-conventional» monetary policy of some leading countries (USA, 
UK, Germany, European Central Bank) have imposed the long period of keeping 
very low central banks interest rates. It pushes volatility on the domestic and 
international markets. Major currencies exchange rates volatility, US dollar and Euro 
fluctuations are accompanying with devaluating trends of the emerging markets 
currencies. Contradictions of international and regional economic and financial 
integration are combining with growing protectionism and regionalism,  

Risks spillovers and external financial shocks have generated economic, financial, 
currency and banking crises in Ukraine in 2014-2015. Crises has been caused by 
unprecedented combination of market and political events, external and domestic 
shocks, economic loss of large territories of Crimea and occupied East regions, external 
military aggression and «hybrid war», structural problems and lack of reforms. 

Innovations in financial services have emerged rapidly around the globe during last 
decades, especially those based on digital information technologies. Regulatory 
innovations and digitalization have revolutionized many of financial services and 
influenced on systemic changes in financial and banking markets. Innovations firstly 
influenced on managing risks and access to finance. Digitalization have driven 
diversification and invidualization of financial and banking products, direct access to 
services, disintermediation, global sourcing of finance. 

Digitalization and better access to financial and banking services now becomes a 
tool for employment, entrepreneurship, small enterprises and individuals. Access to 
finance improves social inclusion and economic stability.  

Financial risks, instability, cost of services, digital technologies, need for access to 
finance are driving demand for innovations. Financial innovations are considering as 
new, advanced and improved financial products, services, methods, technologies and 
structures. They change, improve and reshape existing financial services, 
transactions, costs and risks. The major outcomes of financial innovations are 
integration and diversification of products and services, better liquidity allocation, 
transaction cost reduction, competitive position and efficiency of financial 
institutions. Innovations and digitalization provides better domestic and international 
access to finance for various customers.  

Digitalization makes substantial impact on the whole system of financial services: 
– direct access of customers to financial services providers and international 

sources of funding; 
– crowdfunding as direct providing of finance for different inventors, social 

activists, entrepreneurs and projects from various sources:  
– cashless payments which makes them quicker and more convenient, reduce 

money in circulation; 
– virtual currencies circulated internationally via Internet and linkages between 

virtual and legal currencies circulation; 
– fintech companies development which creates digital technologies for financial 

services.  
Digitalization and financial innovations are diversified across the countries 

depending of different factors such as market development, internationalization, 
Internet penetration, demand for services, behavioral motives etc.  

Markets volatility and technological differentiations causing a contradictory 
movements of digital integration and divergence. The Internet penetration in the EU 
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is ranging from 96,8% in Norway till 65,5% in Italy [2]. The respective data in 
emerging markets falls lower< for example, in Ukraine its only 49,3%.  

Such differentiation have impacted an Internet-banking usage within the European 
Union. For example, use of internet-banking working age population is (in percentage 
points): Norway – 90, Finland – 89, Netherlands – 85, Estonia – 81, Italy – 28, 
Greece – 14, the EU average – 46 [2]. 

Relatively higher level of Internet – banking in the Nordic countries, in our 
opinion, can be explained by problems of access to banks in remote regions, high 
general and financial literacy of the population, easy Internet access, behavioral 
motives. After all, besides of relatively high levels of Internet penetration in Italy, 
Cyprus, Greece, the use of Internet banking is significantly below the European 
average. The level of Internet penetration in Ukraine is considerably below the 
European average, which hinders the digitalization of society, including online access 
to financial services. 

On the basis of informatization, changes the whole system of access to banking 
services, which, along with the improvement of quality, serves the purposes of 
distribution of financial services. For example, the main ways of consumers’ access 
to banking services in the US are as follows (in percentage of total users, by the data 
of the Federal Reserve System): using branches of banks – 84; using ATMs – 75; 
online Banking – 71; 1Mobile Banking – 38; Telephone Banking – 30 [3] Online 
banking becomes a comprehensive way of access to services in the global digital 
environment.  

Digitalization has multiple impact on financial services and institutions: 
– reducing of number of banks branches and bank employment, increasing 

productivity; 
– reducing money in circulation and cost of handling, faster turnover; 
– broader and better access to finance; 
– better accountability of financial institutions and customers. 
Diversification of access to banking services has a clear tendency to increase the 

proportion of consumers benefiting of digitalization. The possibility of better choice 
for consumers also has the effect of social cohesion. Information and services 
integration provide a reduction of transaction cost and improves financial security.  
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FEATURES OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY  

IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 
Constriction industry – sector of national economy engaged in preparation of land 

and construction, alteration, and repair of buildings, structures, and other real 
property. Construction as an industry comprises six to nine percent of the gross 
domestic product of developed countries. Unlike other industries, the Engineering 
and Construction sector has been slow to adopt new technologies, and has certainly 
never undergone a major transformation. As a result, productivity has stagnated over 
the last 40 years, or in some cases, even declined. 

Construction industry in Kazakhstan is the leading economic sector that has a 
considerable impact on numerous related sectors of economy. In Kazakhstan the 
value of construction industry to GDP accounts for nearly 6.5% in 2010-2015. The 
indicator peaked up to 9.8% in 2006 due to prevailing speculative trends at the real 
estate market at that period and had led to housing price uptrend and finally to 
mortgage crisis. All areas of construction in the country have contributed to the 
growth. Spending on housebuilding has risen 9.9% (with a 20% growth in square 
meterage), renovation and maintenance is up 25%, and 11% more has been spent on 
building new facilities. In 2015, the total construction output distributed as following: 
building and storage (38%), industrial bases (34%) and real estate (17%). These 
results are particularly impressive seeing as the value of Kazakhstan’s currency, the 
tenge, has risen 14% over this period against the dollar. Why does this matter? 
Kazakhstan’s building industry is heavily dependent on imported materials – we 
account for a huge part of every construction budget. At a national level, this often 
means an increase in construction spending is due to material costs rising rather than 
more building work taking place. However, this year’s growth in spending has 
happened in a time where it is cheaper for Kazakhstan’s builders to buy in materials 
from abroad – showing the strong fundamentals behind the latest figures. 

Multitudes of fresh building projects are happening in Kazakhstan right now. 
WorldBuild365 has chosen four of the most significant – providing a snapshot into 
one of the world’s most stimulating building markets. 

Expo City, Astana 
As the eco-friendly jewel in Kazakhstan’s green crown, Expo City demonstrates 

the country’s towering ambitions when it comes to green building Expo City, 
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currently under construction in the Kazakh capital of Astana, is being built 
specifically for the Expo 17 international exhibition. 

 
Table 1 

Construction industry of Kazakhstan 2000-2015 years 
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Expo 17, a world fair celebrating innovation and design, is themed around the 

concept of «Future Energy». Expo City, which will play host to the 2017 event, will 
form the centerpiece of Kazakhstan’s on-going eco-friendly construction initiatives. 

Expo City will feature everything your regular city might, such as hotels, 
restaurants and residential buildings, all built using nothing but sustainable materials 
and eco-friendly knowledge. Construction is expected for completion early in 2017. 

WILO Factory, Almaty 
When it comes to green building in Kazakhstan, largest city Almaty is taking part 

as well, with a factory for Swedish HVAC manufacturer WILO. The WILO Campus 
Almaty, due to open in 2017, will be the first ‘green factory’ in Kazakhstan and a 
good example for future industrial architecture in the city. 

Located in the Damu Logistics Park, the campus bases its green credentials on 
being the first industrial building in Kazakhstan to gain LEED certification. Cutting 
emissions and energy use is the backbone of this – energy consumption will be 25% 
lower thanks to the use of greener technologies, and 30% less water will be used.  

Talan Towers, Astana 
Despite breaking ground in 2013, construction is still underway for what will be 

one of Astana’s major focal points. Over $350 million worth of investment has been 
steadily pumped into the Talan Towers project, which, once completed will become 
Kazakhstan’s first building built to meet LEED certification standards. 
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Two towers make up the bulk of this development. One will rise 26 stores into the 
Astana skyline and house the Ritz-Carlton Astana hotel. The other, taller, twin will 
span 30 stores in height and be used as a Class A international office complex. 
Bridging the two superstructures will be a three-story podium containing a luxury 
fashion gallery.  

According to Jordanian engineering firm JAIN Engineering, responsible for 
building the Talan Towers, the components and methodologies used will ensure the 
towers consumer up to 20% less energy than other structures of a similar size. 

Abu Dhabi Plaza, Astana 
As its name suggests, the Abu Dhabi is heavily funded by investment from the 

United Arab Emirates, to the tune of $1.6 billion, making it one of Kazakhstan’s 
costliest private construction projects. 

However, what of the Plaza itself? Not only is it one of the most expensive 
developments underway in Kazakhstan’s capital, but it is also one of the biggest too. 
The entire site covers 500,000 square meters, incorporating 550 residential 
apartments, a retail podium packed with shops, more office space and a 190 room 
hotel complete with cutting edge facilities. 

Its true focal point, however, will be the central skyscraper. A new highlight of 
Astana’s skyline, the 75 storey tower will stretch to 320 meters in height once fully 
completed in 2018. 

Highlights for the last 15 years period, the dynamics of construction activities on 
the territory of the Republic of Kazakhstan and the successful adoption of the 
strategies lead to the conclusion that Kazakhstan is a reliable platform for the 
introduction of new programs for the development of design and constructionand of 
attracting local and foreign investments. 

For todays Kazakhstan’s one of the top-priority aim is to hold «green» economy in 
all possible sectors. By performing such projects republic try to hold worldwide 
tendency of maintaining natural resources and minimizing damage to environment. 
Government going to get cracking several modern design and construction projects 
with direction of «green» and zero-discharge production. 
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PROBLEMS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY  

IN THE RESOURCE-RAW MATERIAL MODEL OF ECONOMY 
 
Globalization is unprecedentedly expanding the possibilities for the rapid 

movement of economic resources, including financial resources, and also 
exacerbating competition in the world and domestic markets of individual countries, 
which causes the issue of economic security at the national level. For a individual 
country, economic security, which is a multifaceted phenomenon engendered by 
various factors, generally means the general state of the national economy that allows 
it to provide its expanded self-reproduction, which results in a standard of living that 
meets the public demands. At the same time, as regards the high living standards of 
the population, it is an important attribute of the modern highly developed economy. 

In the modern world for any country, the achievement of economic security, above 
all, means the high competitiveness of its national economy, which is ensured by 
lower costs or by the availability and implementation of unique knowledge and skills. 
Since the generator and carrier of the latter is a person, this predetermined the build 
up of human capital as the main direction of development of the current world 
economy. Since man is the generator and bearer of these properties, this 
predetermined the accumulation of human capital as the main direction of the 
development of the current world economy. Accordingly, in a highly developed 
economy, the dominant positions are occupied by industries that directly reproduce 
and develop human capital, as well as accumulating information and forming new 
knowledge, such as education and science, as well as others that are integrated into 
the service sector or the tertiary sector of the economy. The predominance of this 
sector in the economy of any country means its transition to the level of the post-
industrial information society, which has information as the main production resource 
and develops on the basis of the most modern technological paradigm represented by 
digital information and communication technologies and renewable energy sources. 
The development of the previous stages of social and economic development was 
based on natural resources – minerals in an industrial society (with a dominant role in 
the economy of industrial processing or the secondary sector) and ground in the 
agrarian society (with a predominance in the economy of the primary sector – аnd, 
above all, of agriculture). 

At present, the resource and raw materials orientation of the national economy as a 
whole can not contribute to the economic security of the country. The concept of the 
inverse relationship between the volume of natural resources in a given country and 
the level of its socioeconomic development seems convincing in this connection. 
That is, the greater the volume of the country’s natural resources, the less it has 
chances for economic development and vice versa [1]. This is the so-called «paradox 
of plenty», the deep conditionality of which is rooted in the rental nature of income 
from the exploitation of natural resources, which is an incentive for those who 
receive them to expand their economic activities on extensive principles, but not to 
raise production efficiency qualitatively. 
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At the same time, the development of post-Soviet countries, in particular the 
largest ones – the Russian Federation, Ukraine, Kazakhstan, is now based on the 
resource-raw material model of the economy. The positions of these countries in the 
global market are determined by the commodity orientation of exports, which from 
the point of view of ensuring economic security is extremely vulnerable, since in this 
case the state of national economies depends directly on world prices for exported 
raw materials. Moreover, it is practically impossible to ensure the development of 
high-tech industries in an economic system oriented to trade in natural resources, and 
thus a country with a resource and raw materials economy is doomed to lag behind 
countries with a modern innovation economy based on continuous technological 
improvement of products, which, together with аdvanced technologies form the basis 
of their export potential. Proceeding from this, in the interests of ensuring economic 
security in countries with a resource and raw model of the economy, it is necessary, 
within the framework of the state strategy, to formulate the task of transforming this 
model to more modern requirements. Despite the fact that in the case of a favourable 
situation in the market of natural raw materials, this model is capable of providing 
significant socio-economic growth. However, in the event of a fall in prices for 
natural resources, as is currently the case with hydrocarbon fuels, economic growth is 
guaranteed to be replaced by a recession. Therefore, for countries with a resource-raw 
material model of the economy, the problem of replacing it with an innovation model 
is urgent. This problem was especially aggravated after the fall in world prices for 
fossil resources – hydrocarbon fossil fuels (important for the Russian Federation and 
Kazakhstan) and some ores (important for Ukraine and Kazakhstan), as well as for 
their primary processing products. This replacement of the economic model will 
ensure the transition of these countries from the stage of the industrial society, on 
which they now reside, to the advanced post-industrial information society. 

At the same time, in Ukraine there is a tendency to conserve resources and raw 
material economy model, which is formed mainly on the basis of basic resource pre-
industrial agrarian society, namely the main natural resources, agricultural 
production – on the ground and this trend can be called a strategy day before 
yesterday. However, its implementation is now facilitated by the fact that agricultural 
production in Ukraine in fact has become a leading industry, which forms the main 
export potential, primarily in the form of agricultural plant material, thereby bringing 
the state budget significant funds to support socio-economic development. At the 
same time, among the authoritative experts voices are heard about the apparent 
abnormality of this situation, since nowhere else in the world at the expense of 
agriculture other sectors of the national economy develop [2, с. 11]. But it seems that 
the ambitious slogan of Ukraine as an agrarian superpower sounds much louder. And 
this slogan in the era of the global information revolution looks even more archaic 
than the slogan about of Russia as an energy superpower. And accordingly, the 
emphasis in this case is exclusively on the available natural and resource advantages, 
such as, for example, that Ukraine owns the third best part black earth in the world 
[3, с. 253-255]. Although not taken into account the fact that the yield remains low as 
compared with the existing in economically developed countries. In addition, other 
current acute agricultural production problems in Ukraine are not taken into account. 

But the greatest threat to economic security and the further socioeconomic 
development of Ukraine, in the case of an invariable model of a resource and raw 
materials economy of an agricultural type, according to an expert assessment based on 
international experience, is expressed in a decline productivity and a more primitive 
economy. This is due to the fact that in agriculture, unlike industry, an increase in 
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production leads to a decrease in profitability. Therefore, the development of 
industrialization and informatization promotes the formation of an efficient agricultural 
sector, but not vice versa. As a consequence, in the modern world, highly developed 
countries with a small share of agricultural production in their national economies are 
among the largest global food exporters, and countries with a predominantly agrarian 
specialization of their economies, often suffer from its lack [4]. 

Also often, according to the above «paradox of plenty», countries that do not have 
rich natural resources are more highly developed. The reason for this is seen in the 
rental nature of the income from the exploitation of these resources. Proceeding from 
this, the ruling strata in countries that are sufficiently provided with natural resources 
prefer to receive these revenues, rather than engage in improving the efficiency of 
their countries’ economic development. In general, the ruling strata in such countries 
are characterized by rent-oriented behavior, which, undoubtedly, reduces economic 
security. The change in this situation, typical for countries with a resource and raw 
material model of the economy, and increasing their level of economic security, as 
evidenced by international experience, occurs in the framework of the creation of 
effective institutional mechanisms controlling the rent-oriented behavior of the 
authorities, which is possible when power in the state becomes a derivative From 
society. However, for the post-Soviet countries with the resource and raw materials 
economy, this may be a rather distant prospect. 
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ENSURING NATIONAL FOOD SECURITY ON A GLOBAL DIMENSION 
 
In the context of globalization, providing transparency of internal and external 

food markets, requires a constant monitoring of indicators of food security compared 
with the achieved level of other states that will respond quickly to changes in the 
global food market and generate corresponding public policies. 

Indicators of food security are classified by measuring four components of food 
security – availability, access, utilization and stability. For the first group studied 
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indicators Ukraine in all (five) performance is better value than the averages in the 
world, but worse than in developed countries (Table 1). 

 
Table 1 

Indicators of food security for the group of «food availability» for 2009-2011 

Regions/ 
Subregions/ 
Countries 

A
v
er

ag
e 

d
ie

ta
ry

 
en

er
g
y

 s
u

p
p
ly

 
ad

eq
u
ac

y
, 
%

 

A
v
er

ag
e 

v
al

u
e 

o
f 

fo
o
d

 p
ro

d
u

ct
io

n
, 
I$

 
p

er
 c

ap
u

t 

S
h

ar
e 

o
f 

D
ie

ta
ry

 
E

n
er

g
y

 S
u

p
p
ly

 
D

er
iv

ed
 f

ro
m

 
C

er
ea

ls
, 
R

o
o
ts

 a
n
d

 
T

u
b

er
s,

 %
 

A
v
er

ag
e 

p
ro

te
in

 
su

p
p

ly
, 
g

r/
ca

p
u

t/
d
ay

 

A
v
er

ag
e 

su
p

p
ly

 o
f 

p
ro

te
in

 o
f 

an
im

al
 

o
ri

g
in

, 
g

r/
ca

p
u
t/

d
ay

 

World 120 303 52 79 31 
Developing 
countries 

117 263 56 74 25 

Africa 115 175 63 65 14 
Asia 116 255 57 75 25 
Latin America 
and the Caribbean 

125 454 40 82 41 

Oceania 115 325 48 72 38 
Developed 
countries 

134 487 32 103 60 

Ukraine 125 431 42 86 41 

Sourse: calculated by the author [1] 
 
The second group of indicators of food security includes 8 indicators, including 

data on the share of spending commodities for the poorest households studied groups 
of FAO does not specify, but in terms of the spread of malnutrition and food 
shortages depth data on Ukraine available. 

The indicators share of paved roads in the total number density of roads and 
railways shows the best positions Ukraine even compared with developed countries 
(Table 2). On the other hand it should be noted that the quality paved roads and 
railways does not allow the use of existing logistic potential to the full. 

For indicator GDP per capita (in constant international prices of 2011), Ukraine 
ahead of only Africa and Oceania. The value of the indicator compared to the 
averaged data in the world is 38.9%, as compared to developed countries – 77.1%. 

In the group of indicators’ stable food system, «there are seven parameters 
(Table 3) of which is an indicator of political stability and absence of violence / 
terrorism (political stability and absence of violence measures the likelihood that the 
government will be destabilized or overthrown by unconstitutional means or use 
violence, including politically motivated violence and terrorism) calculations to study 
groups of the FAO does not hold. 

On the one hand, the negative coefficient dependence on imported cereals evidence of 
sufficient grain production for domestic consumption in the country and the feasibility of 
residues for export. On the other hand, a high negative value of the indicator, given the 
method of its calculation, shows that Ukraine sells raw and hardly deals with even the 
simplest processing in cereals. In terms of the proportion of arable land with irrigation 
facilities Ukraine is in last place among the studied groups of countries. The cost of food 
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imports than total exports of goods to evaluate vulnerability and reflects the adequacy of 
foreign exchange reserves to pay for imports of food products. Ukraine for this indicator 
is close to important indicator developed countries. In terms of variability index of food 
production per capita rate variability supply of food supplies per capita rate variability 
and supply of food supplies per capita Ukraine has the highest value among the studied 
groups of countries. 

 
Table 2 

Indicators of food security for the group «Access to food» in 2011 
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World … … 0,9 13548,9 2,83 11,8 88 
Developing 
countries 

46,8 … … 8554,8 3,94 14,1 105 

Africa … … … 4400,5 5,90 20,7 157 
Asia 57,9 39,3 0,7 8815,0 3,88 13,5 100 
Latin America and 
the Caribbean 

21,3 15,8 0,5 14211,4 3,10 6,4 46 

Oceania … … … 2955,3 … 13,5 89 
Developed 
countries 

… 32,7 1,3 36133,3 1,73 <5,0 9 

Ukraine 97,9 28,1 3,6 8281,9 5,47 … … 

Sourse: calculated by the author [1] 
 
The fourth group of indicators of food security is the biggest – it includes 

9 indicators, but in five of them (the proportion of children under 5 suffering from 
exhaustion, the proportion of children under 5 that are stunted, the proportion of 
children under the age of 5 years with low weight, the proportion of adults with low 
body weight, distribution of vitamin A deficiency in the population distribution of 
school age children (6-12 years) with insufficient iodine intake and missing) FAO 
does not provide the data, and the prevalence of anemia among pregnant women and 
children under 5 are not FAO calculates averages of the groups (Table 4). 

In terms of access to improved water sources Ukraine has enough high value, but, 
first, not one hundred percent, and secondly, the dynamics value indicator worsens. To 
summarize ongoing food security indicators Ukraine in global terms, the following 
conclusions. The value of individual indicators compared to 1990 positively characterize 
the dynamics of food security of Ukraine in global terms, in particular, the average cost 
of food; the proportion of dietary energy from cereals, roots and tubers; the proportion of 
paved roads in the total number of roads; density of railways; the cost of food imports 
over the total export of goods; access to improved sanitation. 

However, on most indicators including: average dietary energy sufficiency; 
average protein supply; rate of dependence on imports of cereals; the proportion of 
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arable land with irrigation equipment; access to improved water sources in Ukraine 
been established negative dynamics of development. 

 
Table 3 

Indicators of food security for the group «Stability food system» in 2011 

Regions/ Subregions/ 
Countries 
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World -0,2 23,0 5 5,7 2,3 10 
Developing countries 9,3 30,1 5 2,9 2,2 13 
Africa 29,4 6,3 11 5,6 3,2 4 
Asia 6,0 47,0 4 3,5 2,1 18 
Latin America and the 
Caribbean 

4,7 14,3 6 3,3 9,2 10 

Oceania 95,4 6,8 18 16,3 6,5 13 
Developed countries -18,2 11,2 6 5,1 7,6 16 
Ukraine -60,3 6,7 6 6,4 32,2 38 

Sourse: calculated by the author [1] 
 

Table 4 

Indicators of food security for the group  

«The use of food and food systems» in 2011 

Regions/ Subregions/ 
Countries 

Percentage of population 
with access to improved 
water sources, percent of 
population with access 

Percentage of population 
with access to sanitation 

facilities, percent of 
population with access 

World 88,9 65,3 
Developing countries 86,7 58,8 
Africa 68,2 38,0 
Asia 90,6 61,0 
Latin America and the 
Caribbean 

93,6 81,4 

Oceania 55,5 35,7 
Developed countries 99,0 95,5 
Ukraine 96,6 95,7 

Sourse: calculated by the author [1] 
 
A number of indicators that characterize the food supply Ukraine practically not 

changed over time, but they are important indicators of the worst in the developed world, 
including: the average availability of animal protein; variability index of domestic food 
prices. According to some indicators of Ukraine is ahead of only Africa and Oceania 
(gross domestic product per capita, proportion of arable land with irrigation equipment), 
and in some indicators – the worst in the world (domestic price indices for food, 
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variability index of food production per capita, variability index delivery of food 
supplies per capita production index variability of food supply per capita). 

So the whole state of food security in Ukraine can not be characterized as stable 
positive: the first group studied indicators Ukraine in all (five) performance is better 
value than the averages in the world, but worse than in developed countries; in terms of 
people’s access to food Ukraine ranks (excluding performance logistics) worst position 
after Africa; because of the high and the highest in almost all indicators of the level of 
diversity, it is clear that the system of food supply Ukraine is not marked stable. 

 

References: 
1. FAO (2017), «Food security statistics», available at: http://www.fao.org/economic/ess/ess-

fs/ess-fadata/en/#.WIT09PCLS00  

 
 
 

Болдуєва О. В., д.е.н., професор, 

Богма О. С., к.е.н., доцент, 

Запорізький національний університет 

м. Запоріжжя, Україна 
 

ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 
Інституції в бюджетному процесі являють собою чітко структуровані 

формування, тобто реально існуючі об’єкти системи бюджетних відносин, що 
мають відповідне організаційне та нормативно-правове забезпечення й 
діяльність яких спрямовується на планування та використання державних 
фінансових ресурсів і реалізується шляхом складання, розгляду, затвердження, 
виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за 
виконанням бюджету [1]. 

Інституційно-організаційне забезпечення бюджетної безпеки – це сукупність 
інституцій, які забезпечують ефективне використання коштів Державного 
бюджету України та місцевих бюджетів і діють відповідно до закріпленого в 
інституційно-правовому полі регламенту дій щодо раціонального 
перерозподілу бюджетних ресурсів для досягнення поставлених цілей та 
спроможність протистояння та упередження загрозам внутрішнього і 
зовнішнього походження. 

Інфраструктурні інституції виконують окремі, законодавчо врегульовані 
функції на різних стадіях реалізації бюджетного процесу, зокрема: Президент 
України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів, 
Національний банк, Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень, 
тобто органи, які безпосередньо беруть участь в організації та реалізації стадій 
складання, розгляду, затвердження, виконання, звітування про виконання 
бюджету і контролю за використанням бюджетних коштів, але це не є 
основною функцією цих інституцій. 

Що стосується структурних інституцій регулювання бюджетного процесу, то 
вони представлені тими учасниками бюджетного процесу, які в законодавчому 
порядку створюються і наділяються правами регулятивного впливу виключно в 
бюджетній сфері. Іншими словами, без існування інституту бюджету в державі 
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діяльність таких інституцій втрачає сенс. До таких, зокрема, відносимо: 
Рахункову палату України, Державну казначейську службу України, Комітет 
ВРУ з питань бюджету, Державну фіскальну службу України, Державну 
аудиторську службу України та ін. [2]. 

Однією з інституцій, діяльність якої спрямована на забезпечення бюджетної 
безпеки країни є Рахункова палата. Відповідно до Закону України [3] Рахункова 
палата від імені Верховної Ради України здійснює державний зовнішній 
фінансовий контроль (аудит) за надходженням коштів до Державного бюджету 
України та їх використанням. Цей контроль (аудит) забезпечується Рахунковою 
палатою шляхом здійснення фінансового аудиту, аудиту ефективності, 
експертизи, аналізу та інших контрольних заходів. Саме діяльність Рахункової 
палати має забезпечити підвищення ефективності використання бюджетних 
коштів, створення дієвої системи контролю за виконанням державного 
бюджету і бюджетів державних цільових фондів. 

Діяльність Рахункової палати, як незалежного органу фінансово-економічного 
контролю в державі, має бути спрямована на продукування корисної 
інформаційної продукції суспільству, яка б відповідала вимогам оцінювання, 
вимірювання, своєчасності та необхідності для прийняття управлінських рішень в 
сфері забезпечення ефективного використання бюджетних коштів в системі 
бюджетної безпеки країни у довгостроковій перспективі. 

Проте досліджуючи чинне законодавство та практику фінансового контролю 
в Україні слід зазначити, про незавершеність формування його правової основи. 
Відсутність системного підходу і стратегічної спрямованості у діяльності 
контролюючих органів призводить до зниження загальної ефективність 
фінансового контролю, за якого суб’єкти орієнтовані на вирішення інтересів 
лише своїх відомств. 

Так відповідно Бюджетному кодексу України і Закону України «Про Рахункову 
палату» контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до 
Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата. 
Діяльність центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення 
державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства 
не є об’єктом контрольних функцій Рахункової палати [4]. Таким чином не 
забезпечується положення статті 26 Бюджетного кодексу України, що контроль за 
дотриманням бюджетного законодавства спрямований на забезпечення 
ефективного і результативного управління бюджетними коштами та здійснюється 
на всіх стадіях бюджетного процесу, оскільки кінцевий етап бюджетного процесу, 
а саме безпосередньо контроль за дотриманням бюджетного законодавства, 
виявився непідконтрольним. 

Сьогодні нагальною потребою є необхідність законодавчо закріпити 
повноваження та функції президентського, зовнішнього і внутрішнього 
фінансового контролю в Україні, що дозволить чітко розмежувати та закріпити 
специфічні напрями діяльності контролюючих органів та забезпечити 
синергетичний ефект ефективності бюджетного процесу, комплексного й 
максимально економного охоплення усіх його стадій, зростання рівня 
бюджетної дисципліни в країні, своєчасного виявлення бюджетних ризиків, 
системності заходів забезпечення бюджетної безпеки України. 

Удосконалення системи державного зовнішнього фінансового контролю 
(аудиту) в сучасних умовах має бути спрямовано на вирішення найважливішого 
завдання – реформування механізму державного управління та підвищення 
ефективності влади, надання суспільству неупередженої та об’єктивної 
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інформації про якість роботи державних інститутів. Розпочаті в Україні 
реформи в сфері бюджетного процесу та підвищення дієвості та якості усіх 
структурних елементів системи державного управління визначають 
необхідність адекватної модернізації зовнішнього державного фінансового 
контролю як одну з ключових умов здатних забезпечити гарантію ефективності 
й результативності соціально-економічних перетворень в країні. 
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РЕФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

В ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 
 
Реформа охорони здоров’я, яку проводить та чи інша цивілізована країна, 

передбачає насамперед поліпшення стану здоров’я членів суспільства, 
підвищення ефективності системи охорони здоров’я та більшу доступність 
людей до медичних послуг. У 2010 році кожний третій опитаний українець 
був незадоволений низькою кваліфікацією лікаря та близько 70% 
опитуваного населення погоджувалось з необхідністю реформувати галузь 
охорону здоров’я [7]. 

Вирішити кризову ситуацію в системі фінансування галузі охорони здоров’я 
можливо шляхом поступового її реформування. Для уникнення помилок при 
впроваджені реформ фінансування системи охорони здоров’я необхідно взяти 
до уваги досвід країн пострадянського простору з таким ж самими вихідними 
умовами, як в Україні [11]. 

Естонія. Реорганізація організації та фінансування галузі охорони здоров’я в 
Естонії розпочалася в 1990 р. в двох напрямах: 

– децентралізація управління системою охорони здоров’я; 
– перехід до фінансування через соціальне медичне страхування. 
У 1990 р. в Естонії було знову проведено часткову централізацію, функції 

округів обмежено, а загальне планування перейшло під контроль Міністерства 
соціального забезпечення (Sotsiaalministeerium). 

У 2001 р. на зміну центральному й регіональним державним фондам 
медичного страхування прийшов Естонський фонд медичного страхування 
(Eesti Haigekassa, далі – ЕФМС) з декількома філіями, утвореними шляхом 
злиття регіональних фондів. 
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Таким чином, протягом 16 років Естонія впровадила обов’язкове медичне 
страхування, підвищила якість медичних послуг і поліпшила соціально-
демографічні характеристики, такі як тривалість життя й дитяча смертність 
Однак при значному масштабі впровадження системи соціального страхування 
посилилася гострота фінансових проблем [1]. 

Республіка Молдова. На момент отримання незалежності у Молдови було 
безліч об’єктів охорони здоров’я і численні медичні кадри, але недостатньо 
коштів для підтримання їх діяльності. 

З 1 січня 2004 р. медицина в Молдові фінансується в основному з фондів 
обов’язкового медичного страхування.  

Молдові вдалося уникнути помилок, допущених в ряді країн з перехідною 
економікою, які ввели у себе ОМС, схема якого передбачала, що внески за 
непрацююче населення повинні надходити з місцевих бюджетів, а розмір цих 
внесків не був чітко прописаний у законі. У Молдові з введенням системи ОМС 
була проведена децентралізація бюджету охорони здоров’я. Найважливішим 
фактором успіху системи ОМС в Молдові став чіткий взаємозв’язок між розміром 
страхових внесків за різні категорії застрахованої населення та середньою 
вартістю гарантованого мінімуму медичних послуг на душу населення [10]. 

Республіка Казахстан. Після проголошення країною незалежності в 1991 
році в системі охорони здоров’я була проведена децентралізація повноважень.  

В результаті було прийнято рішення про створення Єдиної Національної 
системи охорони здоров’я (ЄНСОЗ) з централізацією державного бюджету 
охорони здоров’я на національному рівні. 

Також у 2000 році був затверджений перелік медичних послуг, що надаються 
населенню в державних організаціях безкоштовно. Однією з цілей Державної 
програми реформування та розвитку охорони здоров’я Республіки Казахстан на 
2005-2010 роки було введення ДОБМД (Державний обсяг безкоштовної 
медичної допомоги). 

Після децентралізації фінансування охорони здоров’я до районного рівня у 
2000-2003 роках, з 2004 року була введена нова система фінансування, що 
включала консолідацію ресурсів охорони здоров’я на обласному рівні, 
створення обласних департаментів охорони здоров’я з функціями єдиного 
платника медичних послуг та вдосконалення механізмів закупівлі медичних 
послуг за допомогою нових методів фінансування медичних організацій.  

Одним із джерел фінансування охорони здоров’я є особисті платежі 
громадян. Обласні органи виконавчої влади мають право визначати розміри цих 
платежів, і багато з них склали прейскуранти на послуги, що не входять в 
ДОБМП [12]. 

Грузія. Започаткована грузинами медична реформа відрізняється 
масштабністю і системністю [4]. 

Уряд Грузії запровадив нову концепцію охорони здоров’я із 
співфінансуванням на основі моделі соціального страхування.  

Уже за п’ять років після запровадження соціального податку на зарплату 
уряд зрозумів його неефективність. 

У 2005 р. урядові внески до системи страхової медицини було скасовано 
разом із більшістю податків із надмірного їх переліку у податковому кодексі. 

Другим кроком була заміна субсидій, що обчислювалися на основі 
пропозиції послуг у системі медичної допомоги, на субсидії, які 
розраховувалися за оцінкою потреб, що дозволило зменшити вартість 
страхування для уразливих груп населення.  
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По-третє, завдяки приватизації, надання медичних послуг було передано 
приватному сектору економіки [2]. 

В країні різко виражений дефіцит фінансування на охорону здоров’я на тлі 
незадовільного економічного становища та низького рівня соціального захисту. 
В основі перспективи розвитку системи охорони здоров’я Грузії лежить підйом 
економіки держави та покращення соціального захисту населення [5]. 

Усі ці країн починали реформування фінансування галузі охорони здоров’я з 
впровадження обов’язкового медичного страхування, введення цільового 
податку (податку з заробітної плати) та децентралізація управління охороною 
здоров’я. Однак в більшості країн це не привело до швидких і позитивних змін, 
тому що в тих країнах де економіка зростала і населення було офіційно 
працевлаштоване збір податків не викликав таких труднощів на відміну від 
країн, де економіка була нестабільною і працівники були працевлаштовані в 
тіньовому секторі і це унеможливлювало збір цих податків. Крім того виникали 
також проблеми з розподілом коштів, що говорить про недосконалість 
регулюючих органів. Так як на даний час Україна переживає часи економічної 
нестабільності та геополітичної кризи, де більшість населення знаходиться на 
межі зубожіння потрібні добре продумані кроки для того, щоб забезпечити 
доступність медичної допомоги для усіх верств населення. Тому, доцільно було 
б створити модель, яка поєднувала б в собі частково бюджетну систему 
фінансування, медичне страхування та приватні медичні послуги.  

На даний час в країні не існує чіткого бачення, як вирішити проблеми 
реформування фінансування охорони здоров’я та забезпечити населення 
доступним медичним обслуговування, що говорить про актуальність 
подальших досліджень. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ФАКТОР  

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 
 
Стан сучасної економіки України можливо охарактеризувати як період 

ровиток справжніх конкурентних відносин. Конкурентоспроможність стає 
базовою умовою функціонування як більшості суб’єктів господарювання в 
різних сферах, так і для регіонів в цілому. При цьому конкурентоспоможність 
сприяє економічному розвитку всіх соціально-економічних систем. В умовах 
підвищення ролі регіонів в національній економіці, регіони стають суб’єктами 
конкурентної боротьби та вимушені розвиватися за правилами конкуренції. 

Питання конкурентоспроможності досліджені в роботах українських вчених 
Б.Є. Кваснюка, В.Н. Василенко, Я.А. Жаліло, якими визначено основні фактори 
конкурентоспроможності, але не створено загальної теорії конкуренто- 
спроможності регіонів. Тому питання регіональної конкуренціїї та її визначення 
є актуальними для сучасної української науки. 

В різних країнах конкурентоспрможність регіонів визначається різними 
методами в залежності від особливостей та приоритетів розвитку країни в 
цілому, але є схожі та типові принципи та елементи.  

В загалі, конкурентоспроможність – це властивість регіону як економічної 
системи функціонувати та розвиватися в ринковому середовищі, ефективно 
забезпечувати процеси відтворення благ і регіонального потенціалу [1]. Тому 
підвищення конкурентоспроможності регіону слід розглядати як основний 
фактор розвитку окремих соціально-економічних систем та економіки України 
в цілому. 

Існують два основні напрямки розвитку регіонів: мобілізація внутрішніх 
ресурсів та можливостей; зовнішня підтримка та перерозподіл централізованих 
джерел фінансування. Але при їх розгляді слід враховувати фактор часу та 
виділяти поточну та перспективну регіональну конкурентоспроможність. 
Поточна конкурентоспроможність характеризую існуючий стан регіону, а 
перспективна – прогнозний стан та положення на ринку в перспективі. 
В європейських країнах виділяють не тільки поточну та перспективну 
конкурентоспроможність, але і більш ґрунтовно розкладують час, виділяючи 
поточну, оперативну, перспективну та стратегічну конкурентоспроможність, 
що дає можливість оцінити різні рівні конкурентоспроможності та ступіні 
впливу різних факторів у часовому розрізі. 
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Окрім часу на регіональну конкурентоспроможність мають значний вплив 
елементи економічних систем, їх функції (економічні, соціальні, управлінські, 
інфраструктурні, інституціональні, екологічні) та рівні (мікрорівень, 
макрорівень, мезорівень). 

Враховуючи особливості розвитку регіонів України можливо виділити 
основні умови, що визначають позицію регіону в конкурентному рейтингу: 

– географічне положення відносно економічного центру держави; 
– наявність та обсяги природних ресурсів; 
– наявність земель сільськогосподарського призначення; 
– наявність працездатного населення та раціональність розміщення 

виробничих сил; 
– наявність інтелектуального та науково-технічного потенціалу регіону; 
– наявність матеріальної та ринкової інфраструктури, що відповідає 

сучасним світовим вимогам; 
– розвинені господарські та міжрегіональні зв’язки; 
– збалансованість бюджетно-фінансової системи регіону; 
– розширення торгово-економічних зв’язків; 
– стабільність політичної обстановки; 
– наявність соціально орієнтованих програм. 
Конкурентний рейтинг регіонів можливо складати в чотири етапи:  
– перший – оцінка впливу факторів виробництва, 
– другий – оцінка інветицій в регіон, освіта, технології; 
– третій – оцінка нових видів продукції та виробництв в регіоні; 
– четвертий – загальна оцінка всіх факторів впливу. 
Конкурентоспроможність регіону є динамічним явищем, що формується під 

впливом ринкових (єднання регіональних, національних, світових ринків), 
конкурентних (посилення конкуренції на ринках всіх рівнів), виробничих 
(перехід від серійного до індивідуального спеціалізваного 
високотехнологічного виробництва) факторів, що обумовлює розвиток 
соціально-економічних ситем. 

В цілому, конкурентоспроможність регіону можливо визначити як 
обумовлений політичними, економічними, соціальними та іншими факторами 
стан регіону на внутрішньому та зовнішньому ринках, що відображається через 
індикатори, що характеризують його розвиток.  

 

Література: 
1. Базилюк Я. Б. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність та умови 

забезпечення: Монографія. – К.: НІСД, 2002. – 132 с.  
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КЛЮЧОВІ ДОМІНАНТИ ОПОДАТКУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ УКРАЇНИ 
 
Важливе значення аграрного сектора на сучасному етапі розвитку в Україні 

змушує більш детального аналізувати його фіскальне значення для економіки. 
Аграрний сектор в Україні має ряд певних особливостей які обумовлені діючим 
податковим законодавством. 

Серед головних особливостей виділимо наступні, коли компанія, що 
здійснює діяльність у галузі сільськогосподарського виробництва: 

– має частку сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 
податковий рік, що дорівнює або перевищує 75% і може бути платником 
фіксованого сільськогосподарського податку, при якому об’єктом 
оподаткування є площа сільськогосподарських угідь та відповідно не 
сплачується податок на прибуток (з 01.01.2015 всіх існуючих платників 
фіксованого сільськогосподарського податку автоматично переведено на 
IV групу єдиного податку); 

– провадить підприємницьку діяльність у сфері АПК, і основною діяльністю 
якої є постачання вироблених нею сільськогосподарських товарів (послуг) на 
власних або орендованих виробничих потужностях в якій питома вага вартості 
сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75% вартості 
товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних 
податкових періодів сукупно (п. 209.6 ст. 209 Податкового кодексу України) 
може обрати спеціальний режим та спрямовувати ПДВ при операціях з 
постачання не в бюджет, а на власний спеціальний рахунок для використання в 
сільськогосподарській діяльності. Тобто фактично ПДВ до 2016 року до 
бюджету не сплачувався, лише з 2016 року перехідними умовами запроваджено 
у застосуванні сільгоспвиробниками спецрежиму оподаткування розподіл 
нарахованого ПДВ у пропорціях, в залежності від операцій, які здійснюють 
сільськогосподарські виробники: 

 під час постачання зернових і технічних культур: 85% – до державного 
бюджету, 15% – лишається в розпорядженні сільгоспвиробника; 

 під час постачання великої рогатої худоби та молока 20% – до державного 
бюджету, 80% – лишається в розпорядженні сільгоспвиробника; 

 під час постачання інших с/г виробників: 50% – до державного бюджету, 
50% – лишається в розпорядженні сільгоспвиробника. 

– на підставі п.15 підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу 
України звільняються від сплати ПДВ операції з постачання на митній 
території України окремих зернових культур (крім першого постачання 
виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові у 
виробників). Операції з вивезення в митному режимі експорту таких зернових 
звільняються від ПДВ, частково це пояснюється тим, що виробники зерна 
мають пільги зі сплати ПДВ, тому у разі відшкодування ПДВ при експорті 
зерна може виникати субсидіювання з державного бюджету. У 2010 році 
сільське господарство було одним з секторів, на який припадало найбільша 
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частка заборгованості із відшкодуванням ПДВ. Водночас переробники і 
трейдери переклали вищий ризик, пов’язаний із невідшкодованим ПДВ, на 
виробників у вигляді нижчої закупівельної ціни. Через цю проблему правила 
відшкодування ПДВ у експрті зернових змінювалися кілька разів протягом 
2011-2016 років. 

 
Таблиця 1 

Динаміка сплати податків підприємствами Полтавського регіону  

у 2010-2015 роках 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Доход всіх юридичних 
осіб, млн.грн  

140005 132881 141807 132890 142438 164113 

в т.ч. доход с/г 
підприємств, млн.грн 

9731 12025 18176 16406 22570 57269 

Відсоток 7 9 13 12 16 34,8 
Сплачено податків всіма 
юридичними 
особами, млн.грн 

11 647 17 377 18 977 18 597 14 111 22 667 

в т.ч. сплачено с/г 
підприємствами 

340 428 572 623 704 1 251 

Відсоток 3 2 3 3 5 5,5 

Джерело: узагальнено автором за даними ДФС 
 
Як бачимо з даних таблиці частка податків які сплачуються 

сільськогосподарськими підприємствами становить лише 3-5,5% від загальної 
суми надходжень, що надходить до бюджету від всіх юридичних осіб, що в 
свою чергу підтверджує вищенаведені особливості. 

Таким чином, сільськогосподарські виробники не сплачують основні 
податки – податок на прибуток та податок на додану вартість, а враховуючи 
постійний тренд до зростання в світі попиту на продовольчі товари, 
український сектор аграрного виробництва має інвестиційну привабливість у 
порівнянні з підприємствами, що перебувають на загальній системі 
оподаткування. Водночас наявність правил спеціального оподаткування може 
використовуватися великими агрокомпаніями як схеми мінімізації податкових 
зобов’язань, тому державне регулювання повинно враховувати вищезазначені 
особливості, умови діяльності різних категорій компаній, оцінювати ступінь 
впливу даних особливостей з погляду фіскального ефекту та встановлювати 
відповідні умови діяльності. 

 

Література: 
1. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.10 р. № 2755-VI [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 
2. Агропродовольчий спектр України – 2015 / Аналітичне дослідження Українського 

клубу аграрного бізнесу // [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.agrisurvey.com.ua 
3. ПДВ у сільському господарстві: українські реалії та міжнародний досвід. Звіт з 
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Київ. – 51 с.  
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КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
 
Однією з найбільш серйозних проблем економіки України є зростання загроз 

економічної і фінансової безпеки держави. Ризики в цій сфері не дозволяють 
забезпечити необхідний рівень економічного зростання, стримують 
реформування економіки, негативно впливають на торговельну та 
зовнішньоекономічну діяльність України, створюють перешкоди на шляху 
удосконалення бюджетної, податкової, страхової й іншої сфер фінансової 
системи України. 

Фінансова безпека є однією з найважливіших складових економічної, без якої 
практично неможливо вирішити жодного із завдань, що стоять перед державою. 
За думкою українського вченого М.М. Єрмошенко фінансова безпека є 
ґрунтовною складовою економічної безпеки держави, оскільки на фінансах 
базується будь-яка економіка [2, с. 19]. 

Економічна безпека держави згідно з [1] є найголовнішою складовою 
національної безпеки. Економічна безпека є матеріальною основою 
національної суверенності, що визначає реальні можливості в забезпеченні 
інших видів безпеки, до яких належить політична, екологічна, військова, 
інформаційна, соціальна та науково-технологічна. 

Фінансова безпека держави – це ступінь захищеності фінансових інтересів 
держави, стан фінансової, грошово-кредитної, бюджетної, податкової, 
валютної, банківської, інвестиційної, митно-тарифної, розрахункової та 
фондової систем, що характеризують збалансованість, стійкість до внутрішніх 
та зовнішніх негативних впливів, спроможністю держави ефективно формувати 
та раціонально використовувати фінансові ресурси, достатні для задоволення її 
потреб, шляхом виконання зобов’язань і забезпечення соціально-економічного 
розвитку [3]. Базовим критерієм забезпечення безпеки будь-якої держави є 
рівень розвитку її економіки. Стійкий розвиток економіки – це основа реалізації 
національних інтересів будь-якої країни.  

Елементами фінансової безпеки держави є: 
1) ефективність фінансової системи, тобто її здатність забезпечувати 

досягнення стратегічних та тактичних цілей розвитку держави; 
2)  незалежність фінансової системи, тобто це здатність держави самостійно 

визначити цілі, механізми та шляхи її функціонування; 
3) конкурентоспроможність фінансової системи, тобто здатність держави 

повноцінно виконувати свої завдання та функції в умовах існування та впливу 
фінансових систем інших країн та фінансових агентів [4]. 

На рівень фінансової безпеки держави впиває макроекономічний 
середовище, а саме стабільний і збалансований розвиток фінансової, 
бюджетної, податкової, грошово-кредитної, валютної, банківської, 
інвестиційної та фондової систем. 

 Забезпечення дієвої системи фінансової безпеки держави передбачає 
з’ясування і систематизацію явищ, подій, дій, настання або здійснення яких 
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безпосередньо або опосередковано може бути загрозою тому чи іншому 
суб’єктові фінансової безпеки.  

Основними загрозами у сфері фінансової безпеки держави є: 
 недосконалість бюджетної політики і нецільове використання коштів 

бюджету; 
 ефективність податкової системи, масове ухилення від сплати податків; 
 значні обсяги державного та гарантованого державою боргу, проблеми з 

його обслуговування; 
 невисокий рівень капіталізації банківської системи, невеликі обсяги 

довгострокового банківського кредитування та значний рівень відсоткових 
ставок із кредитів; 
 залежність реформування економіки країни від отримання іноземних 

кредитів;  
 недосконалість нормативно-правової бази регулювання платіжно-

розрахункових відносин, криза неплатежів; 
 недостатність власних коштів для формування необхідного інвестиційного 

потенціалу, незначні обсяги інвестицій; 
 недостатні обсяги золотовалютних резервів; 
 зростання «тіньової» економіки, посилення її криміналізації, нелегальний 

відплив валютних коштів за кордон тощо [1]. 
 Враховуючи, що економіка держави має високу залежність від коливань на 

світових грошово-кредитних та товарних ринках, а також низький рівень 
захищеності вітчизняної фінансової системи від зовнішніх дестабілізуючих 
факторів, можна стверджувати, що протидія загрозам фінансової безпеки 
відіграє одну з ключових ролей у забезпечені національної безпеки України [5]. 

Таким чином, складовими фінансової безпеки держави є бюджетна, 
податкова, боргова, грошово-кредитна, валютно-курсова, банківська, 
інвестиційна безпека. 

Основу фінансової безпеки держави в цілому складає її бюджетна безпека. 
Бюджетна безпека – це стан забезпечення платоспроможності держави з 
урахуванням балансу доходів і видатків державного й місцевих бюджетів та 
ефективності використання бюджетних коштів. Для бюджетної безпеки, на 
сьогоднішній день, характерна розбалансованість бюджету, покриття дефіциту 
переважно за рахунок додаткової емісії, що спричиняє інфляцію. 

Податкова безпека передбачає забезпечення зростання ресурсного потенціалу 
для соціально-економічної стабільності та розвитку держави, збереження 
цілісності фінансової системи, протистояння внутрішнім і зовнішнім загрозам 
країни. 

Боргова безпека – це рівень внутрішньої та зовнішньої заборгованості з 
урахуванням вартості її обслуговування й ефективності використання 
внутрішніх і зовнішніх запозичень та оптимального співвідношення між ними є 
достатнім для вирішення нагальних соціально-економічних потреб.  

Грошово-кредитна безпека – це стан грошово-кредитної системи, який 
характеризується стабільністю грошової одиниці, доступністю кредитних 
ресурсів та рівнем інфляції, що забезпечує економічне зростання та підвищення 
реальних доходів населення [6].  

Валютно-курсова безпека – це стан курсоутворення, при якому виконуються 
оптимальні умови для поступального розвитку вітчизняного експорту, 
іноземних інвестицій, інтеграції України до світової економічної системи [6].  
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На рівень фінансової безпеки держави вагомий вплив має розвиток банківської 
системи. Банківська безпека, характеризується обмеженістю кредитних ресурсів, 
перебуванням значної частини грошей в позабанківському обігу. 

Наступною складовою фінансової безпеки держави є інвестиційна безпека, яку 
визначають як рівень національних та іноземних інвестицій (за умови 
оптимального їх співвідношення), який здатен забезпечити довгострокову, 
позитивну, економічну динаміку розвитку при належному рівні фінансування 
науково-технічної сфери, створення інноваційної інфраструктури тощо [6]. На 
сьогодні інвестиційний клімат України характеризується низькою привабливістю, 
що пов’язано з політичною нестабільністю та недосконалістю законодавчої бази. 

Отже, на сьогоднішній день, для забезпечення національної безпеки держави 
загалом, і фінансової – зокрема, необхідний ряд заходів щодо покращення 
стану економіки України, зменшення рівня її тінізації, стабілізації національної 
грошової одиниці, зниження рівня інфляції, зменшення рівня зовнішньої 
заборгованості, зростання золото-валютних резервів, стимулювання інвестицій 
та забезпечення збалансованості бюджету.  

Підтримання прийнятного рівня фінансової безпеки держави не можливе без 
здійснення структурної перебудови та підвищення конкурентоспроможності 
національної економіки. 
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Современный темп развития экономики характеризуется интеграцией в 

мировое финансовое, промышленное и транспортное пространство, а так же 
усилением хозяйственных связей между государствами, сферами и отраслями 
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экономики, а так же создает возможности и опасности для отечественных 
предприятий всех отраслей. 

Вопрос интеграционных вопросов достаточно спорный и не имеет 
однозначного ответа среди ряда ученых. Одни считают их крайне 
необходимыми, другие являются ярыми противниками, говоря о том, что 
данные процессы втягивают отечественные предприятия в экономическую 
зависимость от заграничных транснациональных корпораций.  

Не смотря на множество мнений, следует отметить, что евроинтеграционные 
процессы в нашей стране есть событие очевидное и неопровержимое, а поэтому 
требуют от отечественных ученых поиск собственных инновационных путей 
обеспечения конкурентоспособности отечественных предприятий, которые 
учитывали бы собственный потенциал и опыт, а так же удовлетворяли условия, 
которые диктует мировое сообщество. 

Сосредоточим внимание на существующем экономическом потенциале и 
определим угрозы и перспективы обеспечения конкурентоспособности 
отечественных предприятий железнодорожного транспорта в условиях 
евроинтеграции [1]. 

Отечественный рынок продукции железнодорожного машиностроения 
характеризируется многолетним распределением, но последнее время 
становятся распространенными микропреприятия, которые занимаются 
производством очень узкой номенклатуры или выполняют ремонты 
локомотивов промышленных предприятий [2]. 

Однако, следует констатировать факт ухудшения состояния промышленных 
предприятий железнодорожного транспорта, что есть следствием уменьшения 
инвестиций в их деятельность, устарения основных средств, несоответствия 
продукции стандартам качества и других критериев. Это объясняет 
необходимость поиска инструментов, которые могут способствовать 
переведению предприятий в лучшее состояние [3].  

Главными конкурентами отечественных промышленных предприятий 
железнодорожного транспорта среди производителей постсоветского 
пространства, безусловно являются российские предприятия. 

Уровень технологического развития в машиностроении данной отрасли 
разных стран сильно разнится. Лидирующие позиции занимают предприятия 
США, Западной Европы и Японии.  

В нынешнее время ряд компаний присматриваются к железнодорожному 
рынку:  

– представители компании Bombardier уже несколько месяцев ведут 
переговоры о расположении своего производства в Украине [4]; 

– компания Siemens заинтересована в приходе на украинский рынок в сфере 
производства локомотивов и трамваев [5]. 

Высокая стоимость заграничного железнодорожного транспорта является 
главной преградой, которая сдерживает компании в процессе их выхода на 
отечественный рынок. 

В современных условиях макроэкономической нестабильности, которая 
негативно повлияла на спрос стран СНГ, промышленные предприятия железно- 
дорожного транспорта оказались не способными вести конкурентную борьбу. 

Конечно же, следует отметить, что в Украине прослеживается формирование 
отдельных узлов и центров, которые имеют относительно незначительные 
объемы производства и реализации промышленной продукции, однако 
определяются их повышенным общественно-географическим потенциалом – 
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это Луцк, Черкассы, Винница, Кременчуг, Полтава. Дальнейшая их поддержка 
и развитие поспособствуют сбалансированному региональному развитию 
промышленного комплекса Украины.  

Исследования теоретических и прикладных основ функционирования  
Железнодорожного транспорта показали, что не смотря на трудное 

финансовое технико-технологическое состояние промышленности предприятия 
железнодорожного транспорта во взаимодействии с железнодорожным 
транспортом Украины могут стать ключевым звеном в экономическом 
развитии национальной экономики, в процессе формирования высокоразвитых 
региональных потенциалов в Украине и эффективности функционирования 
субъектов хозяйствования. 

Это определяется: 
1) влиянием на эффективность функционирования субъектов экономической 

деятельности; 
2) созданием условий увеличения транзитного потенциала Украины, что 

имеет приоритетное значение в перечне мероприятий, которые помимо всего 
прочего, позволяют создавать новые инструменты влияния Украины на 
мировые экономические процессы; 

3) способствованием социально-экономическому развитию регионов 
Украины соответственно к требованиям евроинтеграции.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА – ЧЕГО ОЖИДАТЬ  

ОТ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ  

В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
Экономическая роль правительств привлекает все больше внимания. Многие 

утверждают, что, по сравнению с бюрократическими централизованными 
правительствами, децентрализованные правительства будут более эффективными 
и более эффективными в предоставлении услуг, которые помогают создавать и 
продвигать конкурентные преимущества своих местных общин. В любом случае, 
наращивание потенциала и ответственности децентрализованных 
государственных единиц оказывается первым шагом, который должен 
способствовать повышению эффективности и эффективности правительства. 

Представители центрального правительства Украины провозглашают 
реформы государственного управления приоритетными. В определенном 
смысле этот процесс продолжит линию на основные социально-экономические 
преобразования, которые Украина завершила в течение последнего 
десятилетия, включая программу демократизации и децентрализации 
государственных функций. 

Нельзя рассматривать украинские переходные усилия как отдельный вопрос 
в исторически и географически изолированном пространстве. Помимо того, что 
процесс политического и экономического перехода от более или менее 
централизованно планируемой системы к более рыночно ориентированному 
процессу сильно отличается, предполагаемая децентрализация 
государственного сектора также является частью более широкого, всемирного 
феномена децентрализации правительства происходит по всему миру. Сдвиги, 
которые произойдут как в общественном, так и в частном секторах, 
окажут долгосрочное влияние на экономику. Здесь мы обойдемся без политики 
и ограничимся рассмотрением экономических, организационных и 
управленческих вопросов, возникающих в связи с децентрализацией 
государственного сектора в Украине, с акцентированием особого внимания 
затратам и эффективности поддержания состава государственных 
администраторов. Необходимо предположить, что при изучении 
децентрализации правительства параллель может быть прослежена в процессе, 
через который частный сектор оказался в процессе децентрализации 
управления и деятельности во второй половине XX века.  

В глобальном масштабе усиление конкурентной борьбы между фирмами, 
регионами, странами и континентами привело к повышению интереса к 
эффективности государственного сектора. Важнейшая проблема повышения 
экономической конкурентоспособности местных и региональных сообществ 
связана с моделью правительственной организации и ее способностью 
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воспринимать, создавать (развивать) и поддерживать конкурентный потенциал 
сообщества, которому она служит. 

Интерес к роли и организации государственного сектора возродился в 
Европе, но и во всем мире уже более десятилетия. Расширяются и 
переформулируются ожидания в отношении того, как государственный сектор 
предоставляет свои услуги. И наряду с предложениями о реформе возникла 
потребность в определении ожиданий повышения эффективности и попыток 
формализации целей, чтобы можно было контролировать и управлять 
достигнутыми улучшениями. Участие государственного сектора в 
экономических и деловых соображениях обусловлено двумя различными 
наборами фактов: с одной стороны, правительство и государственный сектор в 
целом используют ресурсы, которые в противном случае могли бы иметь 
альтернативные обычаи в частном секторе. Кроме того, государственный 
сектор получает эти ресурсы через нерыночные механизмы. С другой стороны, 
правительство оказывает услуги, которые способствуют общей эффективности 
экономики. Многие из этих услуг вообще не будут предоставляться (или будут 
иметь более низкое качество), если они не будут осуществляться 
правительствами. Таковы действия и инвестиции в поддержание производства 
и сохранения ресурсов, таких как образование и природные ресурсы, усилия по 
созданию и поддержанию правовых рамок, учреждений и учреждений для 
руководства, мониторинга и корректировки спонтанного (возможно, частного, 
но социально разрушительного) рынка. 

Экономически приемлемым для правительств является использование 
ресурсов, если их внутренний коэффициент эффективности выше, чем тот, 
который может быть достигнут другими секторами, и, если общая 
эффективность повышается, когда ресурсы распределяются через 
правительство. Таким образом, вопрос о государственных расходах связан не 
столько с долей правительства, сколько с эффективностью, которую несут 
государственные расходы. Связанный с этим вопрос заключается в том, как 
можно определить или измерить альтернативные коэффициенты полезного 
действия. Меры эффективности, применяемые к частному (деловому) сектору, 
обычно связаны с финансовыми или рыночными показателями. В случае 
государственных расходов такие меры, как доля рынка и прибыль, не 
применяются. Другой набор вопросов связан с соотношением эффективности 
правительства и выбранной организационной модели. Для Украины вопрос 
заключается в том, будет ли и каким образом предполагаемая децентрализация 
способствовать различным аспектам внутренней эффективности и каков будет 
эффект достижения максимально возможного экономического использования 
имеющегося набора ресурсов (рис. 1). 

Ведь такой же объем капитала может давать более высокую или более 
низкую отдачу в зависимости от способа организации и применяемой 
технологии.  

Проблема децентрализации правительства является примером типичного 
организационного явления. Мы предполагаем, что теоретические концепции, 
разработанные в рамках теории организации, пригодны для анализа проблемы 
децентрализации правительства. Поэтому децентрализация будет пониматься 
как изменение организационной модели. Теория организации также 
предполагает, что можно добиться повышения эффективности путем изменения 
организационных форм (организационных моделей, дизайна или архитектуры и 
организационных процедур). 
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Рис. 1. Набор необходимых ресурсов для децентрализации 
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ЕЛЕМЕНТИ ПОБУДОВИ ФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ  

В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ  

ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ 
 
Найбільш дієвим способом, що дозволяє в майбутньому оцінити зміни 

результуючого показника в процесі проведення забезпечення кадрової безпеки 
державних органів влади, є побудова факторної моделі. Створення даної моделі 
дозволить органам державної влади вести більш поглиблений аналіз і 
моніторинг в сфері кадрової безпеки. На процес забезпечення кадрової безпеки 
в державній сфері впливає досить багато факторів.  

Одним із найважливіших інструментів управління персоналом американських 
фірм є атестація працівників, мета якої – порівняння фактичного виконання робіт 
працівником із нормативними критеріями його трудових функцій. Атестація 
пов’язана з відбором персоналу, здійсненням программ перепідготовки, 
службового просування, оплати праці. Від її результатів залежить становище, 
матеріальна забезпеченість, задоволеність роботою тощо. Оцінюють роботу 
кожного працівника раз або двічі на рік. Результати оцінювання обговорюють 
працівник і його керівник та підписують обидві сторони.  

При вдосконаленні кадрової безпеки в державній сфері слід усвідомити, що 
для досягнення найбільшого ефекту необхідно не тільки виявити проблему і 
знайти шлях її вирішення, а також систематизувати та відобразити принцип 
зміни процесів. Це дасть можливість виявити ті загрози, які повторюються 
періодично. Тоді є можливість розробити програми протидії загрозам.  

Важливим фактором при проведенні будь-якого процесу вдосконалення є 
його безперервність. Процес зміни діяльності, що залежить від декількох 
факторів, у більшості об’єктів або суб’єктів буде завжди мати параболічний 
графік. Це пояснюється сутністю людської природи (отримання більшого 
ефекту за менші витрати ресурсів).  

Органи державного управління шукають шляхи вдосконалення процесу 
нагляду та моніторингу, на противагу – службовці шукають все більш 
витончені способи, щоб уникнути притягнення до відповідальності за 
неправомірні дії (при цьому кошти для усунення реально існуючої проблеми 
завжди відсутні). 

Перевага моделювання полягає в можливості проводити постійний аналіз 
зміни як результуючого показника кадрової безпеки, так і внутрішніх чинників 
від яких вона залежить. Завдяки правильно побудованій моделі з’являється 
можливість не тільки знайти причину виникнення проблеми, а й, з огляду на 
взаємозв’язок факторів, виявити спосіб вирішення проблеми. 

Варто зазначити, що побудована модель буде відображати найбільш важливі 
процеси, а також бути основою при оцінюванні можливих загроз. Для 
створення моделі, що в подальшому сприятиме ефективній її реалізації, 
необхідно дотримуватись певних умов: 

– дотримання правил і норм співробітниками відповідних державних органів 
влади; 
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– високий рівень знань співробітників державних органів і високу якість 
виконуваної ними роботи; 

– врахування всіх важливих чинників впливу. 
Отже, факторну модель можна відобразити наступним чином: 

kbY  = 321 XXX  ,          (1) 

де kbY  – це коефіцієнт належного виконання службовцем всіх норм і правил в 

державному органі влади. Чим вище коефіцієнт, тим вище рівень відсутності 
порушення в державному органі влади; 

1X  – коефіцієнт дотримання і виконання правил і норм службовцем; 

2X  – коефіцієнт дотримання і виконання правил і норм при проведенні 

перевірки в державному органі влади співробітником організації, що здійснює 
перевірку; 

3X  – коефіцієнт безпеки органів державної влади, який охоплює усю 

статистичну звітність щодо порушень даного державного органу. 
Розглянута факторна модель відноситься до типу мультиплікативних 

моделей. Для подальших досліджень необхідно описати процес і ступінь 
впливу кожного з факторів на результуючий показник.  

Першим фактором є коефіцієнт дотримання і виконання правил і норм 
окремого підрозділу службовцем. Цей коефіцієнт обчислюється шляхом 
відношення рівня знань даного працівника до рівня порушень, допущених цим 
працівником. 

Другим фактором, що впливає на коефіцієнт належного виконання норм і 
правил, є коефіцієнт дотримання і виконання правил і норм при проведенні 
перевірки в державному органі влади співробітником організації, що здійснює 
перевірку. Важливість даного коефіцієнта дуже висока. Оскільки від рівня 
освіченості інспектора і його вміння проводити відповідну діяльність залежить 
те, наскільки зможуть дозволяти собі окремі організації не дотримуватися 
правил і норм, зазначених в нормативних документах. 

Третім фактором при побудові моделі є коефіцієнт безпеки органу державної 
влади, в якому систематизована уся статистична звітність щодо порушень 
підрозділу. На сьогоднішній день цей показник розрахувати неможливо через 
відсутність реальних і загальнодоступних статистичних даних щодо безпеки 
органу державної влади. 

Оскільки на сьогоднішній день не створено відповідної організації, що 
систематизує усю інформацію про діяльність державних органів влади, основну 
факторну модель можна розглядати без третього фактора. 

Створення даної факторної моделі дозволить кожному підрозділу державних 
органів влади, а також організаціям, що здійснюють перевірку вести більш 
поглиблений аналіз і моніторинг в сфері кедрової безпеки. Наявність в моделі 
даних факторів зайвий раз вказує на те, що процес контролю досить 
багатосторонній, в ньому бере участь дуже велика кількість об’єктів і суб’єктів. 
В подальших дослідженнях основну увагу слід приділити коефіцієнту безпеки 
органу державної влади, в якому систематизована уся статистична звітність 
щодо порушень підрозділу, оскільки він не тільки допоможе проводити аналіз 
більш глибоко, але і сприятиме забезпеченню безпеки органу державної влади. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ СКЛАДОВИХ ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 
 
Дослідження потенціалу будівельної галузі України на сьогоднішній день є 

актуальним завданням у колі науковців. Конкурентоспроможність потенціалу 
будівельної галузі, як однієї з основних галузей економіки України, визначає 
конкурентоспроможність національної економіки в цілому. 
Конкурентоспроможність потенціалу будівельної галузі формується під 
впливом багатьох складових, отже досить важливим з огляду мети нашого 
дослідження є розгляд складових потенціалу. 

Загальноприйнятною є класифікація потенціалів за наступними складовими: 
об’єкт дослідження, ступінь реалізації, сфера реалізації, принцип ієрархії та 
функції управління. Де за об’єктами дослідження розрізняють ресурсну, 
організаційно-технічну та управлінську складові. За ступенем (мірою) реалізації 
потенціал традиційно поділяють на фактичний (досягнутий, реалізований) та 
перспективний (вектор розвитку) [1]. Науковцями пропонується виділяти наступні 
види потенціалу, а саме реалізований, нереалізований потенціал та потенціал 
розвитку. Де реалізований потенціал підприємства – існуючий потенціал, що 
безпосередньо використовується для досягнення певної мети на момент оцінки, а 
нереалізований потенціал підприємства – це частина існуючого потенціалу, який 
на момент оцінки не використовується, що зумовлено внутрішніми або 
зовнішніми чинниками й існування якого доцільно лише як тимчасове становище, 
або як резерв. Щодо потенціалу розвитку, то він може проявлятися як здатність 
забезпечити додатковий прибуток за рахунок підвищення кількісних або якісних 
характеристик ресурсів. 

Якщо розглядати види потенціалу за сферою реалізації, то в рамках цієї 
класифікації виділяють внутрішній (внутрішньосистемний) та зовнішній 
(ринковий) потенціал. Деякі науковці заміняють класифікаційну ознаку «сфера 
реалізації» ознакою «спектр урахованих можливостей» виділяючи при цьому ті 
ж саме види потенціалу.  

Класифікаційна ознака «принцип ієрархії» застосовується, переважно, на 
мікрорівні. За цією ознакою виділяється потенціал підприємства як системи 
глобального рівня та потенціали бізнес-одиниць або підсистем нижчого рівня. 
За функціональними складовими розглядається його формування та 
використання потенціалу, хоча у науковців є різні думки щодо цього запитання. 
Отже, також виділяють виробничий, маркетинговий, фінансовий, науково-
технічний, організаційний, управлінський та інші види потенціалу, Інші 
доповнюють іншими видами потенціалу, такими як науково-технічний, 
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інфраструктурний та інші [3]. Окрім вказаних вище класифікаційних ознак, 
пропонують клавифікувати потенціал за рівнем агрегованості оцінки, галузями 
господарства, рівнем абстрагованості, за елементним складом. 

За рівнем абстрагованості виділяють потенціал людства, природний, 
економічний, соціокультурний та психофізіологічний потенціал. Залежно від 
рівня агрегованості оцінки, виділяють потенціал світового господарства, 
потенціал національної економіки, галузевий потенціал, регіональний 
потенціал, територіальний потенціал, потенціал добровільних об’єднань, 
потенціал підприємств, потенціал структурних підрозділів, операційних 
(виробничих) дільниць та окремих робочих місць.  

На нашу думку, за рівнем суб’єкту потенціал можна розподілити на наступні 
види: потенціал людини (особистісний рівень), потенціал підприємства 
(мікроекономічний рівень), потенціал галузі, потенціал регіону (мезоекономічний 
рівень) та потенціал країни (макроекономічний рівень). При цьому потенціал 
суб’єктів більш високого рівня може бути представлений як агрегований 
потенціал суб’єктів нижчого рівня з врахуванням ефектів адитивності та синергії. 
За галузевою складовою класифікують промисловий, транспортно-
комунікаційний, науковий, будівельний, сільськогосподарський, потенціал сфери 
обслуговування. За елементним складом класифікують потенціал основних 
виробничих фондів (засобів), потенціал оборотних фондів, земельний потенціал, 
потенціал, технологічний та кадровий (трудовий) потенціал [2]. 

Також пропонується класифікувати потенціал за типом взаємодії з зовнішнім 
середовищем (умовно-ізольований та залежний потенціал), за варіацією 
властивостей при зміні умов; за обсягом функцій, що виконуються; за 
джерелом формування; за способом поєднання; за типом бізнес-процесів. 
Розглядають участь потенціалу у створенні додаткової вартості або прибутку та 
виділяє постійну частину ресурсного потенціалу, яка не змінює своєї вартості і 
не створює додаткової вартості, та змінну частину ресурсного потенціалу 
(трудовий, інтелектуальний та підприємницький потенціали). В залежності від 
природного середовища та волі людини розділяють природно-кліматичні 
умови, демографічну ситуацію, наявні основні та оборотні засоби та інші 
ресурси і суб’єктивні складові – в основному організаційні, які сприяють 
покращенню ефективності господарювання і залежать від управлінських 
рішень. За видами ефективності виділяється економічний (забезпечує високі 
показники обсягів виробництва при найменших витратах) та соціальний 
потенціал (забезпечує відповідність результатів економічної діяльності 
потребам людей). За видом економічних відносин виділяється організаційно-
економічний, соціально-економічний та техніко-економічний потенціал [4].  

Інші науковці пропонують наступні класифікаційні ознаки економічної 
категорії «потенціал»: суб’єкт ринкової діяльності (потенціал постачальників; 
посередників; покупців); форма задоволення суспільних потреб (економічний 
та духовний потенціал); терміновість застосування або часовий горизонт 
(оперативний або дійовий, поточний та резервний потенціал), доцільність 
використання (раціональний (ефективний); ірраціональний; збитковий 
потенціал); самодостатність (достатній; недостатній потенціал); форма 
власності капіталу (державний; приватний потенціал); вплив на господарську 
діяльність (прямої дії; непрямої дії); мета аналізу або визначення (стратегічний; 
плановий; цільовий; надлишковий; прихований); ступінь перспективності 
(перспективний; безперспективний потенціал) [3]. 
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Галузевий потенціал визначає здатність галузі до саморозвитку на більш 
якісній основі, в залежності від етапу її життєвого циклу і якості впливу на неї 
економічної системи макрорівня. Ми пропонуємо потенціал галузі розподіляти 
за наступними складовими: природно-ресурсний потенціал, інвестиційний 
потенціал, науково-технічний, інфраструктурний та інтелектуальний потенціал. 

Потенціали будь-якого рівня не функціонують окремо один від одного, 
спостерігається взаємодія потенціалів різних рівнів, що призводить до 
зростання потенціалу системи, що перебуває на більш високому рівні. Отже, 
потенціал будівельної галузі визначає її здатність до саморозвитку, що 
характеризуються дією певних факторів на формування та використання 
потенціалу за його складовими, що впливає на його конкурентоспроможність. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ  

И РИСКИ ДЛЯ УКРАИНЫ 
 
Начало 2010-х годов были отмечены самыми серьезными за последние 

десятилетия потрясениями мировой экономики. Глубокие нарушения 
воспроизводственного процесса, проявившиеся в кризисах как циклического, 
так и структурного характера, кризис финансово-банковской системы не 
смогли не отразится и на внешней торговли развитых и развивающихся стран, 
вызвав глубокие диспропорции в структуре международного обмена и 
обусловив существенное замедление темпов его роста.  

На смену сравнительно высоким и устойчивым темпах роста, характерных 
для начала 2000-х годов пришло резкое сокращение темпов роста 
международного товарооборота. Так, по данным CIA World Factbook, в США за 
2006-2012 гг. среднегодовые темпы роста товарооборота 6,5%, тогда как в 
2013-2015 гг. – 1,0%. Во Франции за 2006-2012 гг. темпы роста 
международного товарооборота составили 4,7%, тогда как в 2013-2015 гг. он 
сокращался на 4,7%.  
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Следует отметить, что в большей степени упали темпы прироста импорта 
экономически развитых стран. В значительной мере они были обусловлены 
снижением цен на основные сырьевые товары, импортируемые этими 
странами. В тоже время темпы прироста их экспорта сократились меньше – 
сбыт товаров на внешних рынках выступил своего рода амортизатором 
сокращения внутреннего спроса.  

Основными торговыми партнерами для развитых стран по-прежнему 
остаются рынки традиционных партнеров, в суммарном экспорте этой группы 
стран продолжает доминировать взаимная торговля, которая становится ареной 
острой конкурентной борьбы. Для многих развитых стран за последние годы 
является характерным усиление дефицита торгового баланса (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика сальдо внешней торговли развитых стран  

(экспорт (фоб) – импорт (сиф)), млрд долл. 
 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Германия 220787 243744 258880 283238 274515 
Франция -127586 -108654 -104829 -100630 -68840 

США -785600 -790810 -750010 -789140 -803370 
Япония -31534 -86989 -117811 -121681 -23529 
Россия 210958 207472 210679 210296 160824 

Рассчитано по [1] 
 
Неустойчивая экономическая конъюнктура в экономически развитых странах 

оказало неблагоприятное воздействие на динамику экспорта развивающихся 
стран, экспорт которых в основном ориентирован на рынки этих стран. 
Намного усилилась амплитуда колебаний цен на сырье и продовольственные 
товары, причем это особенно больно бьет по странам с монокультурным 
экспортом. Это в значительной мере относится и к Украине, которая 
специализируется на сырьевых товарах (металлы и зерно).  

Экспортоориентированная сырьевая, «староиндустриальная» модель 
экономики, – по мнению директора Национального института стратегических 
исследований А. Ермолаев, – все больше дает сбои из-за нестабильности и 
фактическое сворачивание внешних рынков» [2, с. 5]. Эту точку зрения 
поддерживают В. Геец, Л. Шинкарук, Т. Артьомова и др. 

Вместе с тем диспропорции в развитии международной торговли ведут к 
ухудшению экспортных импортных цен для многих развивающихся стран. 
В условиях усиления неустойчивости на мировых рынках положение многих 
развивающихся стран становится особенно сложным, когда рост цен резко 
сокращает покупательскую способность их экспортных доходов. Этот вывод 
подтверждается данными, приведенными в табл. 2. 

В целом за 2009-2015 гг. темпы прироста цен на экспортные товары Украины 
составили 10,1%, в то время как на импортные товары цены возросли на 71,0%. 
Рост цен на импортные товары приводит к существенным рискам для 
экономики Украины, которая является чрезмерно открытой и зависимой от 
внешний рынков. В настоящее время товарооборот превышает 100% ВВП (в 
2015 г. – 89,9%).  

Ухудшение условий торговли для Украины в значительной мере было 
обусловлено сокращением цен на основные экспортные товары – металлы и 
продукцию сельского хозяйства. Потери от снижения цен значительно 
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превышали доходы, получаемые от наращивания физического объема 
продукции (табл. 3). В последнее десятилетие во внешней торговли Украины 
столкнулись с рядом сложных проблем, оказавших существенное влияние на 
темпы экономического роста, на ход структурных сдвигов, а также на развитие 
социально-экономических процессов. Это касается стремительного роста 
потерь от ухудшений условий торговли. Так, потери от ухудшений условий 
торговли зерновых культур в 2015 г. превысил 1,6 млрд дол. США. 

 
Таблица 2 

Условия торговли во внешней торговли Украины в 2011-2015 гг.  

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
В целом 
за 2009-
2015 гг. 

Индекс цен       
экспорт 125,6 98,1 101,0 94,8 82,3 110,1 
импорт 120,6 110,2 101,3 98,3 89,8 171,0 

Индекс условий 
торговли 

104,1 89,0 99,8 96,4 91,6 64,4 

Рассчитано по: Индекс объема производства, цен и условий торговли / 
государственный комитет статистики Украины. [Электрон. ресурс] / 
Официальный сайт. – Доступ с: <http://www.ukrstat.gov.ua> 

 
Таблица 3 

Экономический эффект для Украины от изменения мировой товарной 

конъюнктуры на зерновые культуры (млн долл. США) 
 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Ценовый вииграш (+), 
проиграш (-) 

     

экспорт 1098,3 55,6 -123,4 -767,7 -1620,1 
импорт -4,4 -28,0 -20,1 14,1 13,3 
Общий эффект от изменения 
экономической конъюнктуры 

1093,9 27,6 -143,5 -753,6 -1606,8 

Рассчитано по: Индекс объема производства, цен и условий торговли / 
государственный комитет статистики Украины. [Электрон. ресурс] / 
Официальный сайт. – Доступ с: <http://www.ukrstat.gov.ua> 

 
Сырьевая специализация несет большие риски как для экономики страны в 

целом, так и для формирования бюджета страны. К сожалению, такая ситуация 
во внешней торговли страны, где ведущими товарами остаются сырьевые и 
товары с низкой добавленной стоимость, остается неизменной практически уже 
два десятилетия.  

Главным фактором снижения рисков во внешней торговли для 
Украины должна стать переориентация экономики на инновационный тип 
развития. Однако это в настоящее время возможно лишь при мощной 
поддержке государства. Поэтому для снижения рисков и угроз во внешней 
торговли Украине необходима существенное изменение государственной 
регуляторной политики, направленной нас стимулирование 
высокотехнологического экспорта. 
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МОДЕЛЬ ПЛАНУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  

У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
 
Одним із пріоритетних напрямів світової державної політики у сфері вищої 

освіти є пошук нових, відкритих і демократичних методів управління. 
Пріоритетними напрямами діяльності управлінських структур нині та на 
перспективу має стати становлення системи вищої освіти в умовах ринкових 
відносин і забезпечення її розвитку з урахуванням кардинальних змін в 
організаційно-економічних, правових, соціально-психологічних відносинах, що 
склалися як у ній, так і в суспільстві загалом. 

ХХІ століття – час переходу до високотехнологічного інформаційного 
суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури 
всього населення набувають вирішального значення для економічного і 
соціального поступу країни. Інтеграція і глобалізація соціальних, економічних і 
культурних процесів, які відбуваються у світі, перспективи розвитку 
української держави на найближчі десятиліття вимагають глибокого оновлення 
системи вищої освіти, зумовлюють її випереджувальний характер. 

Виходячи з цього, реформа має торкнутися підняття вимог до якості знань 
вступників, визначення пріоритетних галузей знань, механізму формування 
держзамовлення на підготовку спеціалістів, зміни концепції забезпечення 
якості вищої освіти, створення умов для формування освітньо-наукових 
кластерів, в яких фундаментальна наука має підтримуватися прикладними 
дослідженнями. 

У сучасних умовах системних криз, катастроф, гібридних погроз та інших 
нестійкостей для ефективного управління системою освіти в цілому важливою і 
актуальною проблемою є розробка нових підходів, моделей і інноваційних 
технологій [1]. 

Вища освіта має бути фактором підвищення конкурентоздатності вітчизняної 
економіки. Основними викликами системи вищої освіти є необхідність 
забезпечення підготовки кваліфікованих спеціалістів для ринку праці, 
перетворення економічної моделі на «економіку, що базується на знаннях», 
забезпечення інноваційності розвитку системи освіти і економіки, необхідність 
готувати фахівців у закладах вищої освіти з урахуванням вимог ринку праці, 
збільшення практичних навичок у випускників. 

Для успішного розвитку ВНЗ необхідно проводити менеджмент процесів, 
який забезпечує планування, керування й контроль процесів діяльності ВНЗ [2]. 
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Метою реформи вищої освіти є створення привабливої та 
конкурентоспроможної національної системи вищої освіти, інтегрованої у 
Європейський простір. Рішенню багатьох проблем вищої школи відповідає 
ухвалений новий Закон України «Про вищу освіту» [3]. 

В умовах жорсткої конкуренції за експорт власних програм навчання, за 
викладачів, загальні і приватні фонди, студентів, розробку науково-дослідних 
проектів якість і динамічність ВНЗ прямо залежать від впливу ринкових умов, 
об’єму фінансування, матеріального стимулювання викладачів, міри свободи 
викладачів у можливості реагувати на умови ринку і активності випускників, 
яка полягає в залученні додаткового фінансування і організації співпраці з 
провідними компаніями по питаннях працевлаштування випускників ВНЗ [4]. 

Таким чином, модернізація національної системи вищої освіти зумовлена 
необхідністю забезпечення взаємозв’язку між ринком освітніх послуг і ринком 
праці, приведення обсягів та якості професійної освіти і навчання у 
відповідність до потреб роботодавців, підвищення ролі соціальних партнерів, 
суб’єктів господарювання в реалізації стратегії навчання упродовж життя. 
В умовах трансформування економіки вища освіта поставлена перед 
проблемою виживання та самозабезпечення, що в свою чергу призводить до 
структурних перекосів і невідповідності вищої освіти потребам економіки. 

Але, навіть за недостатнього фінансування системи вищої освіти, необхідно 
прагнути до розробки таких планів, які в однаковій мірі задовольняють потреби 
у фахівцях, тобто максимально підвищити пропорційність забезпечення 
фахівцями різних спеціальностей. 

Для вимірювання ступеня пропорційності може розглядатися відношення X/P 
для усієї множини спеціальностей, де X – план підготовки фахівців, P – потреба 
економіки у фахівцях на даний період. Цей вираз визначає ступінь, у якому 
розроблений план підготовки фахівців задовольняє реальну потребу економіки. 

Для формулювання моделі планової задачі введені такі позначення: 

i  – спеціальність, 1,i m ; 

iP  – потреба економіки у фахівцях i -ї спеціальності; 

iN  – навчальна потужність ВНЗ з підготовки фахівців i -ї спеціальності; 

if  – річні витрати на навчання одного студента, тис. грн; 
F  – річний обсяг фінансування, тис. грн; 

iX  – план підготовки фахівців i-ї спеціальності, 1,i m . 

Модель задачі планування: 

 
1,

min max.i

i m i

X

P

 
 

 
         (1) 

Обмеження щодо потужності системи вищої освіти за кожною 
спеціальністю: 

 , 1, .i iX N i m           (2) 

Обмеження сумарного плану підготовки фахівців річним обсягом 
фінансування системи вищої освіти: 

 
1

.
m

i i
i

f X F


           (3) 

Умови реальності (невід’ємності) плану: 

 0, 1, ;iX i m   цілі числа.        (4) 
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Таким чином, завдання моделі планування підготовки фахівців у системі 
вищої освіти – знайти такі планові обсяги підготовки фахівців кожної 
спеціальності, за яких не буде перевищена загальна навчальна потужність з 
підготовки кожної спеціальності, сумарні річні витрати на підготовку фахівців 
не перевищать річний обсяг фінансування, або бюджет, системи вищої освіти, а 
ступінь задоволення потреби досягне максимального значення [5]. 
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THE RELEVANCE OF IMPLEMENTING PUBLIC PRIVATE 

PARTNERSHIP PROJECTS  
 
The development of economic processes occurring in most countries of the world 

is undergoing various changes. The direction of such changes is connected with the 
solution of numerous challenges faced by the state. Many trends in economics are 
based on property relations. Privatization processes that was taking place in a number 
of European countries (Great Britain, France, Germany, Spain, Italy) in the 80-90’s 
of the 20

th
 century, became the solution to the problem of the presence of a 

significant public sector. The large-scale transformation of property has shown its 
advantages and exposed shortcomings. 

The development of economic thought has revealed new trends and features of 
recent decades. The development of market relations is connected with the interaction 
of the state and business. Regulatory functions of the state create the opportunity to 
fulfill socially important tasks and functions, while the private sector introduces an 
innovative impulse and investment resources in the development of production and 
public infrastructure. Thus, the state distributes public goods, creates real estate 
objects, provides the necessary quality services, and at the same time – reduces 
budget expenditures for the implementation of projects in the public sphere. Public-
private partnership (PPP) has become one of the effective tools of the alliance 
between the state and a business entity. 
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E. Klijn and G. Teiseman define the concept of public-private partnership as a 
stable interaction between public and private sectors, resulting in a common product 
with services, risks, costs and profits being distributed between the partners 
[1, p. 137-146; 2, p. 89]. 

P. Rosenau considers PPP as a legal form of cooperation, with the help of which it 
is possible to prevent market and state failures. The combination of the best qualities 
of partners leads to a synergistic positive effect [3]. 

The implementation of public-private partnership projects requires new forms of 
government and economic reforms from the state bodies. The state partner expects 
from a private one new technologies, innovative solutions, the attraction of 
intellectual capital, and other processes being inaccessible for the state. 
Implementation of PPP projects, unlike other forms of economic and legal forms of 
relations with the state, involves deeper analysis of the conditions stipulated in the 
contract, the definition of the possibility of financing and implementation, the focus 
on risks and benefits. 

In the process of implementing public-private partnership projects, it is necessary 
to focus on certain areas. Due to rather poor experience of cooperation between 
private and public sectors, there arise problems of development and adaptation of 
public authorities to new working conditions, creation of administrative procedures 
ensuring effective work in PPP sphere, development and implementation of training 
programs for officials related to PPP sphere. 

It would be advisable to conduct industry analysis that identifies potential 
directions for the priority implementation of infrastructure or other projects, the 
implementation of which shall be performed in the form of PPP. 

The development of PPP projects involves consideration of the development strategy 
of a particular sector, the place of a private partner in such infrastructure development. It 
is necessary to take into account the whole complex of technical conditions, economic 
justification, options for leasing or privatization of land plots, carrying out the necessary 
examinations. One of the most important conditions stipulated by the contract is the 
distribution of risks between the public and private partner. 

The forms of PPP implementation can be concession agreements, leasing, 
management or service contracts, joint ventures. These relationships are contractual 
relationships, the result of which is a certain necessary product or service. When 
talking about property rights, they are clearly delineated. Shared property rights are 
present, for example, in leasing forms; the right of ownership and management of a 
private partner usually arises in the process of concession relations. A joint-stock 
form of cooperation presupposes the presence of a mixed form of ownership. 

Public-private partnership as a form of interaction between private and public 
owners, of course, has its own weaknesses, but legal improvement enables future 
development of partnership relations in many countries of the world. It is stated in 
forecasts. For example, India predicts to attract $ 1.7 trillion to financing 
infrastructure projects until 2020. The Vietnamese government expects to attract 
$167 billion of investments to the infrastructure until 2020. Indonesia plans to use 
$211 billion of investment in infrastructure until 2025, $ 105 billion of which will be 
the means of the private sector [4, p. 5]. 

To date, there are examples of successful implementation of a large number of PPP 
projects. The governments of many countries with different economic development 
levels solve the problems of providing socially important services, creating and 
expanding public infrastructure by combining the best qualities of each partner. The 
further successful development of public-private partnership depends on the 
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improvement of legal, economic, administrative mechanisms, the creation of various 
financing instruments and the formation of state institutions. 
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ОТЛИЧИЙ  

НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  
 
Современный глобальный тренд экономического развития, состоящий в 

становлении Индустрии 4.0 и диффузии инноваций качественно нового уровня, 
актуализирует проблему зависимости технологической модернизации от 
культурных особенностей социальной системы. В терминах 
институционализма культура представляет собой неформальный институт, 
формирующий законодательно нерегулируемые правила поведения членов 
общества в целом и экономических субъектов в частности. Т. Фридман, 
комментируя соотношение экономики и культуры, отметил: «Сводить 
функционирование национальной экономики только к культуре смехотворно, 
но и анализировать ее без учета культуры столь же смехотворно, хотя именно 
так и хотели бы сделать многие экономисты и политологи» [1]. 

Одно из наиболее детализированных и широкомасштабных исследований 
культурных отличий, определяющих характер взаимодействия индивидов как 
элементов социальной системы, представлено нидерландским социологом 
Г. Хофстеде [2]. В результате выделены шесть измерителей культурных 
отличий, используемых далее для реализации сравнительных оценок: 

1. Дистанцированность от власти (PDI) – восприятие власти, степень, с 
которой наделенные относительно меньшей властью члены общества, 
института или организации ожидают и допускают неравномерность 
распределения власти [2]. Высокое значение данного показателя связано с 
жесткостью моральных норм и склонностью к соблюдению правил.  

2. Индивидуализм (IND) – как противоположность сплоченности 
(коллективизму) – тяготение к личностным целям, осознание себя как «я», 
защита частных интересов [2]. Существует тесная позитивная корреляция 
между показателем индивидуализма, а также технологическими, 
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экономическими показателями и уровнем благосостояния в обществе [3]. 
Современные исследования постулируют положительную корреляцию между 
уровнем индивидуализма и уровнем благосостояния страны. Для бедных же 
стран характерен коллективизм и большая дистанция власти. 

3. Напористость (мужественность – MAS) – нацеленность на достижение 
результата любой ценой; страны с большим значением этого показателя 
относят к «мужскому типу» (Япония, Италия, Австрия, Мексика, Филиппины), 
для них характерны такие качества как соперничество, уверенность в себе, 
целеустремленность, приверженность материальным ценностям; страны с 
низким значением (Дания, Норвегия, Швеция) – к «женскому типу», для них 
характерны почитание взаимоотношений, культурных ценностей, забота о 
качестве жизни [2]. 

4. Избегание неопределенности (UAI) – степень восприятия и реагирования 
на незнакомые ситуации [2]. Отношение к ситуации неопределенности 
развивалось главным образом в связи со «степенью структурированности и 
формализованности отношений между людьми данной культуры и жизнью 
общества в целом и нашло отражение: в мере разработанности правил, 
политики, процедур и норм; в придании больше стабильности свой карьере; в 
неприемлемости девиантных идей и поведения; в допустимости существования 
абсолютных истин и приобретения опыта» [3].  

5. Стратегическое мышление (краткосрочная или долгосрочная ориентация 
на будущее (LTO) – ориентированность на решение стратегических, 
долгосрочных целей, желание заглядывать в будущее. Для культур с большими 
значениями этого параметра характерны расчетливость, упорство в достижении 
целей, стойкость, для культур с малым значением – приверженность 
традициям, выполнение социальных обязательств [2]. 

6. Допущение (или индульгенция против сдержанности) (IVR) является 
мерой счастья; степень удовлетворяются простых радостей жизни; общества с 
высокими показателями допущения определяется как «позволяющие 
относительно свободное удовлетворение основных и естественных 
человеческих желаний, связанных с наслаждением жизнью и получением 
удовольствий. Низкие показатели по данному параметру характеризуют 
«общества, которые контролирует удовлетворение потребностей и регулирует 
его с помощью строгих социальных норм»; «допускающие» общества осознают 
собственный контроль над своей жизнью и эмоциями; «сдержанные» общества 
полагают, что на их жизнь и эмоции оказывают влияние другие факторы [2]. 

Каждый из культурных измерителей оказывает характерное воздействие на 
различные сферы жизнедеятельности общества. При этом страны, имеющие 
высокий уровень конкурентоспособности согласно международным оценкам 
[5], представляют собой разнообразные социально-культурные системы, а 
группа стран – Топ-30 отличается высоким уровнем культурной 
неоднородности (табл. 1). 

Это свидетельствует о том, что страна с любыми культурными 
характеристиками может достичь высокого уровня конкурентоспособности. 
При этом культурные особенности влияют не столько на факт достижения 
целей инновационного развития, сколько на характер выбираемой модели 
технологической модернизации, которая должна им соответствовать.  
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Таблица 1 

Исследование однородности составляющих культурных отличий  

в группе стран Топ-30 согласно рейтингу  

глобальной конкурентоспособности 2016-2017 

Топ-30 Индекс глобальной 
конкурентоспособности, 

2016-2017 [5] 

Составляющие индекса культурных отличий  
Г. Хофстеде [4] 

PDI IND MAS UAI LTO IVR 

Швейцария 34 68 70 58 74 66 

Сингапур 74 20 48 8 72 46 

США 40 91 62 46 26 68 

Нидерланды 38 80 14 53 67 68 

Германия 35 67 66 65 83 40 

Швеция 31 71 5 29 53 78 

Великобритания 35 89 66 35 51 69 

Япония 54 46 95 92 88 42 

Гонконг 68 25 57 29 61 17 

Финляндия 33 63 26 59 38 57 

Норвегия 31 69 8 50 35 55 

Дания 18 74 16 23 35 70 

Новая Зеландия 22 79 58 49 33 75 

Тайвань, Китай 58 17 45 69 93 49 

Канада 39 80 52 48 36 68 

ОАИ 90 25 50 80 - - 

Бельгия 65 75 54 94 82 57 

Катар - - - - - - 

Австрия 11 55 79 70 60 63 

Люксембург 40 60 50 70 64 56 

Франция 68 71 43 86 63 48 

Австралия 36 90 61 51 21 71 

Ирландия 28 70 68 35 24 65 

Израиль 13 54 47 81 38 - 

Малайзия 100 26 50 36 41 57 

Южная Корея 60 18 39 85 100 29 

Исландия 30 60 10 50 28 67 

Китай 80 20 66 30 87 24 

Саудовская Аравия 95 25 60 80 36 52 

Эстония 40 60 30 60 82 16 

Анализ однородности показателей 

среднее 47,1 56,8 48,1 55,9 56,1 54,6 

коэффициент вариации 50,6 41,9 45,3 39,4 41,6 31,0 
 
Тем не менее, существует один измеритель культурных отличий в рамках 

индекса Г. Хофстеде, который относительно однороден для всех стран Топ-30 в 
рейтинге глобальной конкурентоспособности. Это – уровень индульгенции. 
В группе Топ-30 значение данного показателя выше среднего (среднее значение – 
54 баллов из 100, коэффициент вариации меньше 33). Согласно Г. Хофстеде, 
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достаточно высокий уровень индульгенции характеризует общества, в которых 
высок уровень субъективной удовлетворенности жизнью или уровень счастья. 
Обычно таким социальным системам не присуща депопуляция населения даже 
при росте уровня образования и доходов его членов. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ  

В АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
Інноваційний розвиток аграрного сектора України є одним з найважливіших 

факторів підвищення його конкурентоспроможності на світових ринках. 
Ресурсний, технологічний, науковий, управлінський рівень переважної 
більшості сільськогосподарських виробників не дозволяє досягти рівня 
продуктивності країн Європейського союзу. Рішенням в подібній ситуації може 
бути комплексний перехід до впровадження інновацій в різні сфери сільського 
господарства – від сировини до систем управління. 

Інноваційна діяльність в сільському господарстві – це сукупність 
послідовних дій по створенню нової або поліпшенню існуючої 
сільськогосподарської продукції, розвитку технологій, систем управління на 
основі застосування науково-дослідних розробок або виробничого досвіду 
[1, ст. 31-33; 2, ст. 68]. 

У сільському господарстві, як і в інших галузях економіки, інноваційний 
процес характеризується системністю, циклічністю, імовірністю, соціальною й 
екологічною значущістю, тому інновації в сільському господарстві можна 
поділити за групами, а саме – інновації пов’язані зі зносом та моральним 
старінням сільськогосподарської техніки, інновації пов’язані з впровадженням 
елітних сорті в рослинництві та порід в тваринництві; інновації пов’язані з 
науковими розробками щодо стимулювання праці; управлінські інновації тощо. 

Поступове і зважене застосування усіх цих видів інновації на практиці може 
дати позитивний ефект на сільське господарство в цілому. 

Інноваційна діяльність в сільському господарстві має свої особливості: 
1) особливість кінцевого продукту по відношенню до інших галузей 
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виробництва. Тобто застосування будь-яких інновацій має бути націлене не 
лише на економічну вигоду, але і на збереження здоров’я споживачів; 
2) впровадження інновацій в сільське господарство має тимчасові особливості. 
Оскільки виробництво продуктів харчування, багато в чому, пов’язане з 
сезонністю, для того, щоб оцінити вплив тих або інших інновацій на кінцевий 
продукт, потрібний час на те, щоб продукт був вирощений, оброблений, а цей 
процес займає декілька місяців і повторне « випробування» інновацій можливе 
лише в наступному сезоні, що робить оцінку ефективності інновації тривалою 
за часом; 3) довгий за часом термін окупності інновацій, що є одним з основних 
стримуючих чинників на шляху їх впровадження в сільське господарство; 
4) різноманіття сільськогосподарської продукції. Невеликі і середні 
господарства вимушені робити широкий асортимент різних продуктів, щоб 
підтримати попит, а також понизити свої ризики від неврожаю або ринкових 
кон’юнктурних коливань. У зв’язку з цим розробка інноваційних технологій 
повинна враховувати цей чинник, щоб бути вигідною різним виробникам, і 
мати широку сферу застосування; 5) залежність від природно-кліматичних 
умов – один з головних напрямів інноваційного розвитку сільського 
господарства; 6) необхідність адаптації галузей рослинництва і тваринництва 
до різних територіально-кліматичних умов; 7) низький рівень освіти 
працівників АПК, що викликає необхідність особливої уваги до процесу 
підготовки і навчання персоналу при впровадженні інновації, оскільки через 
відсутність знань найефективніша технологія може не дати результату; 
8) відсутність налагоджених зв’язків між виробниками, це стосується як 
сільськогосподарських виробників, так і виробників суміжних галузей, у тому 
числі і націлених на виробництво інноваційних продуктів в частині 
сільськогосподарського машинобудування, виробництва добрив, виведення 
насінного матеріалу, а також елітних порід тварин [3, 4].  

Нині основні інвестиції в сільському господарстві України йдуть на 
відновлення основних фондів зважаючи на їх природний знос. Помітну долю 
вкладень інвестицій в інновації можна спостерігати тільки у окремих галузях – 
свинарство, птахівництво, а також вирощування овочів в закритому ґрунті. 
Пояснюється цей дисбаланс тим, що цикл відтворення в цих галузях значно 
нижчий, ніж в інших галузях сільського господарства, при цьому вони не 
сильно залежать ні від сезонного чинника, ні від природно-кліматичного, що 
дозволяє окупити вкладення в інновації досить швидко. 

Впровадження інновацій в області енергозбереження займає одне з головних 
місць в сільському господарстві. Ціни на енергоносії продовжують рости і 
займають значну частку в структурі собівартості сільськогосподарської 
продукції. Порівняно з сільськогосподарськими виробниками ЄС, українське 
виробництво в 10 разів енергоємніше, в 8 разів вища матеріаломісткість, а 
продуктивність праці поступається в 10-15 разів. При цьому процес 
впровадження інновацій в цих країнах відбувається на постійній ринковій 
основі. Державами цих країн був створений механізм, стимулюючий 
підприємства впроваджувати інновації, зробивши тим самим відмову від 
інновацій економічно невигідним [5, ст. 40-43]. 

У сільському господарстві можна виділити декілька чинників або умов, при 
яких власні вкладення або залучення інвестицій в інноваційні технології стають 
вірогіднішими.  

В сільському господарстві розрізняють позитивні (стимулюючі) та 
стримуючи чинники інноваційного розвитку рис. 1. 
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Таким чином, за наявності чинників, що перешкоджають інноваційному 
розвитку сільського господарства, при зваженій системній державній 
підтримці, ці перешкоди успішно долаються. Як показує практика країн ЄС, 
основа успішного розвитку агропромислового комплексу країни полягає в 
послідовній державній підтримці сектора. Тому для ефективної діяльності 
агропромислового комплексу і його переходу на інноваційний шлях діяльності, 
держава повинна займатися розвитком відповідної інфраструктури, розвитком 
системи консультування і інформування виробників, підготовкою кадрів, а 
також виділяти кошти на безпосереднє стимулювання діяльності виробників. 
Сільське господарство має значний нерозкритий потенціал, який при 
послідовному і спрямованому використанні може значно підтримати економіку 
країни та підвищити її загальнодержавний рейтинг. 

 

Рис. 1. Чинники інноваційного розвитку сільського господарства 

Джерело: власні розробки 
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ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ СПРОЩЕННЯ 

ПРОЦЕДУР ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 
 
Приклад України яскраво ілюструє актуальність імплементації положень 

Угоди СОТ зі спрощення процедур торгівлі (УСПТ). Вітчизняні підприємства 
зіштовхуються з надзвичайно складною та корумпованою процедурою 
проведення зовнішньоторговельних операцій. Україна посідає 154-те місце з 
198 у рейтингу «Ведення бізнесу» Світового банку за показниками легкості 
експортно-імпортних операцій.  

Зважаючи на новизну теми, відсутня достатня кількість публікацій науковців 
стосовно імплементації Україною положень УСПТ. Опубліковані звіти та 
рекомендації Міжвідомчої робочої групи зі спрощення процедур міжнародної 
торгівлі та логістики в Україні, а також Інституту податкових реформ, що є 
експертною думкою, визначають напрями для подальших досліджень. 

Мета дослідження – аналіз умов формування організаційного механізму 
спрощення процедур зовнішньої торгівлі в Україні. 

Ключові фактори успіху впровадження заходів зі спрощення процедур 
торгівлі в Україні є взаємопов’язаними, серед них: національна 
відповідальність; участь зацікавлених сторін; фінансові, матеріальні та людські 
ресурси; послідовність заходів; прозорість і моніторинг та ін. [1].  

Найбільш дієвим фактором успіху реформ торгівлі щодо спрощення 
процедур в Україні може стати високий рівень національної відповідальності, 
проявом якої є політична воля та державна підтримка, а носієм політичної 
волі – спеціалізована провідна установа, команда або фізична особа, що 
відповідає за реалізацію реформ зі спрощення процедур торгівлі. Ефективність 
забезпечення реформ залежить як від підтримки уряду, так і від участі 
зацікавлених сторін у кожній фазі спрощення процедур торгівлі не тільки на 
національному, але в деяких випадках і на регіональному та міжнародному 
рівнях (рис. 1). Нині спостерігається певна інертність державних органів у 
виконанні ключових зобов’язань. 
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Відсутній національний координатор UN/LOCODE – Класифікатор ООН для 
портів та інших пунктів (ЛОКОД ООН). Функціонування СЕФАКТ ООН 
здійснюється без участі державних органів, впровадження стандартів 
міжнародного рівня цікавить, передусім, бізнес, а не державу [2]. Уповноважені 
особи міністерств нехтують пропозиціями міжнародних організацій з надання 
безкоштовних готових напрацювань, і, навіть, участю у роботі МРГ. Пасивно 
діє Державна фіскальна служба України щодо направлення спеціалістів на 
тренінги СОТ та Всесвітньої митної організації (ВМО) щодо функціонування 
«єдиного вікна» та митної моделі даних. Відсутність національних органів зі 
спрощення процедур торгівлі в Україні зумовлює певні ризики: втрата довіри 
до влади; зростання рівня некерованості систем та процесів; втрата впливу на 
міжнародному рівні через несформованість інституційного та кадрового 
забезпечення реформи зі сприяння та розвитку торгівлі; збільшення вартості 
ведення зовнішньоторговельних операцій і ризики корупції тощо [3]. 

У рамках підготовки до ратифікації Угоди створено МРГ. З січня 2017 р. 
USAID розпочав новий проект допомоги для України, спрямований на 
сприяння впровадженню заходів зі спрощення процедур торгівлі, тому МРГ 
обговорюється можливість створення інституту «адвокатів» УСПТ, які 
захищатимуть кожен передбачений нею захід зі спрощення процедур. 

Особливо актуальним є створення умов для впровадження в Україні статусу 
УЕО. У законодавстві України поняття УЕО існує з 2012 р. – від моменту 
ухвалення чинного Митного кодексу, проте жодного УЕО в країні не з’явилося. 
Ухвалення підготовлених законопроектів про внесення змін до Митного та 
Податкового кодексів (реєстраційні номери 4777, 4776), розроблених 
експертною групою за участю представників ДФС, Міністерства фінансів, 
дозволить Україні запровадити інститут УЕО та спростити митні процедури 
для законослухняного українського бізнесу [4]. 

Міжнародні організації надають практичну допомогу у вигляді порад і 
консультацій для виконання завдань, які стоять перед МРГ та Україною в 
контексті реалізації Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі. Проте 
потенційні донори не отримують інформацію про реальні потреби різних 
галузей української економіки у наданні міжнародної технічної та фінансової 
допомоги, збір якої ініційовано ще у 2015 р. Перспективним напрямом 
фінансування реформи є державно-приватне партнерство. 

Успіх ініціатив щодо спрощення процедур торгівлі залежить від участі та 
координації між різними міністерствами і відомствами, які працюють на 
кордоні. Передусім це стосується введення «єдиного вікна», впровадження 
якого гальмується через невиконання жодним контролюючим органом п. 2 
Постанови Кабінету Міністрів України (КМУ) № 364, в якому відсутні терміни 
виконання. Як наслідок, за час набуття чинності зазначеної постанови КМУ 
введено лише один нормативно-правовий акт – наказ Мінфіну «Про 
затвердження переліків даних, необхідних для функціонування інформаційно-
телекомунікаційної системи органів доходів і зборів» від 25.07.2016 № 657. 
Тобто очевидною є необхідність проведення реформи міжвідомчої координації 
дій митних та інших державних органів. 

Відповідальна робота МРГ, ДФС, Міністерства економічного розвитку та 
недержавних організацій, у т. ч. систематична організація тематичних круглих 
столів за участю вітчизняних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, 
спрямована на моніторинг звітності та оцінки ініціатив зі сприяння торгівлі, – 
важливий фактор успіху. Генерація інформації про досягнуті результати 
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зацікавленими сторонами дає змогу своєчасно скоригувати певні ініціативи, 
сприяє забезпеченню достатнього рівня зовнішнього фінансування, так як є 
дієвим способом оцінки ефективності проекту та переконання донорів.  

Реалізація ініціатив зі сприяння торгівлі в Україні має сприйматися як 
послідовний і довгостроковий процес, ефективність якого залежить від певного 
комплексу факторів: урахування найкращої міжнародної та регіональної 
практики у сфері вирівнювання правових рамок зі спрощення процедур торгівлі 
процедури; узгодження даних і документів з міжнародними стандартами, 
інструкціями та рекомендаціями. 
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ISSUES OF THE STATE OWNED COAL MINING COMPANIES 

TRANSFER INTO MUNICIPAL OWNERSHIP OR INTO MANAGEMENT 

BY PRIVATE PARTNERS 
 
Recent years have been extremely difficult for Ukrainian coal industry – loss of 

control over a part of enterprises, decrease in production, significant reduction in 
financing of the industry under economic instability that has also led to decrease in 
the country’s energy security. The sharpness of problems in Ukrainian coal industry 
is obvious and the need for reform in the industry, the search for new forms for 
companies management and attraction of external investment resources are among 
the most pressing issues, on the solution of which not only development of one of the 
basic energy industries depends, but also increase of the country’s energy security. 

Reforming of energy sector is one of the priority vectors identified by Strategy of 
Sustainable Development «Ukraine – 2020». Also, according to the draft of the New 
Energy Strategy of Ukraine, ensuring energy security, transition to energy-efficient 
and energy-saving use and consumption of energy resources using innovative 
technologies are among main goals for Ukraine’s energy sector development until 
2020 [1]. Taking into account that the share of coal in the structure of energy 
resources consumption is about 30%, coal industry is still remains one of the basic 
industries that has strategic importance in providing country’s energy security. 
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According to the New Energy Strategy [1], forming of a powerful fuel and energy 
complex to ensure the country’s energy independence is envisaged also through the 
use of new approaches to companies’ management and implementation of public-
private partnership mechanisms in different forms. Altogether that should facilitate in 
creation of favourable investment climate and attract investors to the energy sector, 
including coal industry. Thus, possibility of public-private partnerships mechanisms 
implementation or transferring state-owned property to private management does not 
contradict to strategic plans for Ukrainian fuel and energy complex development. 

Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine is the subject of management for 
the state-owned objects (companies) in the fuel and energy complex, that is also 
directly authorized to make decisions on the transfer of state-owned property to lease, 
concession, municipal property, to the sphere of management of other authorized 
bodies, into management of the state-owned companies to private partners, etc.  

It should be noted the state-owned object transferred into concession, lease, or 
management will remain in the state ownership and, accordingly, will belong to the 
state sector of economy. That would assure that successful experience in such 
facilities operation under the management by private partners would affect the results 
of the public sector functioning positively and would promote advancing of new 
methods for managing state-owned companies. 

In addition to the fact that Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine is the 
subject of management for the state-owned objects, it is also the central executive 
body for formation and enforcement of the state policy in electric power, nuclear, 
coal, peat extraction, and oil and gas complexes. Consequently, all decisions on the 
functioning of the state-owned companies in coal industry are taken by this Ministry, 
which also ensures more or less harmonious functioning of the industry as a whole. 
Taking into account the need to reform Ukrainian coal industry, it is advisable to 
consider alternative options for reforms, including that are based on 
decentralization – possibility of transferring the rights to manage state-owned coal 
companies to regional government bodies – regional state administrations. At the 
same time it is Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine that should initiate 
not only reforms in coal industry, but also consider directions for further development 
of companies in the industry. 

It should be underlined that neither regional state administrations nor regional 
councils are among the subjects of management for the state-owned objects, since they 
are local executive authorities and their functions does not include the management for 
state-owned objects. Although regional state administrations cannot be the subjects of 
management for the state-owned objects of coal industry, according to current legislation 
they can promote development of entrepreneurial activities and attract investors to the 
economy of the region where the state-owned coal companies operate. 

In addition to the mentioned above it should be noted that the regional state 
administrations are accountable to the regional councils, and the latter, in turn, have an 
authority to resolve issues related to management of common property of territorial 
communities, to appointment and release of their managers, to granting consent for 
transfer of objects from the state ownership into the joint ownership of territorial 
communities and making decisions to transfer the objects of common property rights to 
territorial communities etc [2]. In terms of that, the regional state administrations are 
subordinate to the regional councils and cannot be the subjects of management for the 
state-owned objects. But taking into account the fact that Ministry of Energy and Coal 
Industry of Ukraine in accordance to its functions can not only elaborate strategies for 
the state-owned companies development that are under its management, but also makes 
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decisions on transfer of the state property objects from one company to another [3], then 
the issue of transferring the objects of coal industry into municipal ownership requires 
further study. At the same time, it is necessary to approach the latter in a balanced way, 
taking into account specifics of coal industry functioning, complexity of the industry’s 
state, and its role and place in ensuring the country’s energy security that is different 
from traditional objects of municipal property – infrastructure facilities, and housing and 
communal services. Also, the management in coal industry is associated with specific 
problems that are difficult to shift onto local communities, in particular, the question of 
the state support to the industry companies related to covering their losses, arrears of 
wages and other liabilities and debts, lack of experience in management of similar 
objects, etc. 

Directly the features of transferring the rights for state-owned objects into 
municipal ownership are regulated by Law of Ukraine «On the transfer of objects of 
the state and municipal ownership» [4] and Resolution of the Cabinet of Ministers of 
Ukraine « On the transfer of objects of the state and municipal ownership» [5]. Thus, 
the transfer of state-owned objects to municipal ownership should be based on 
decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine by agreement with the authorized 
management body, the State Property Fund, etc., with the concurrence of the relevant 
municipal council. At the same time, objects in respect of which there is a decision on 
their privatization cannot be transferred from the state to municipal ownership, unless 
they are excluded from the corresponding privatization list. So, transfer of coal 
industry companies from the state ownership to municipal in general does not 
contradict to current legislation, but given rather limited range of legislative and 
regulatory acts on this question, in practice procedural issues may arise. That, in turn, 
requires further study. 

In general, coal industry should also use all opportunities for its development 
through concession mechanisms, especially since current legislation regarding this 
aspect is sufficiently developed. The minimum duration of contractual relations under 
concession agreements is set at 10 years in accordance with Law of Ukraine «On the 
peculiarities of leasing or concession of objects of fuel and energy complex owned by 
the state» [6] that can provide private partners with necessary time to ensure the 
payback of their investments. From the other hand, although the list of objects of fuel 
and energy complex of the state ownership that could be transferred into concession 
is defined, it requires adjustment to current conditions of the industry. 

Thus, possibility of transferring coal companies into concession to private partners 
fully complies with the requirements of Ukrainian legislation, especially for the 
companies that are included to respective list. Under such conditions the role of 
regional state administrations could consist in attraction of private partners to coal 
industry, as well as creation of favourable investment conditions in the region. 
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ІНВЕСТИЦІЇ В АГРАРНІЙ СФЕРІ 
 
Нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції вимагає 

відповідного розвитку матеріально-технічної бази галузі. Збільшення розмірів 
виробничих фондів здійснюється за рахунок додаткових вкладень матеріальних 
і грошових засобів, направлених на розширення виробничого потенціалу 
сільського господарства. Стійкий розвиток галузей агропромислового 
комплексу в умовах ринкових відносин потребує інвестиційної активності, в 
наданні підприємствам необхідних грошових і матеріальних ресурсів [2]. 

Вирішення невідкладних проблем аграрної економіки нерозривно пов’язане з 
нарощуванням коштів вітчизняних та іноземних інвесторів і створенням 
сприятливого інвестиційного клімату. Умови, що забезпечують інвестиційну 
привабливість сільського господарства залежать передусім від економічного 
стану та потенційних можливостей товаровиробників, стабільності виробничих 
та економічних механізмів господарювання, прозорості і прогнозованості 
здійснюваних заходів, успішної реалізації галузевих програм і проектів, 
спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції та підвищення 
ефективності виробництва [1]. 

Інвестиції – представляють собою довгострокові вкладення на надбання 
основних фондів і оборотних засобів в процесі господарської діяльності. Це не 
тільки вкладення в розширення основних фондів, але і витрати на поповнення і 
формування оборотних засобів підприємства. Довгострокові вкладення 
капіталу в об’єкти господарської діяльності виправдані тільки тоді, коли вони 
сприяють отриманню прибутку і досягається соціальний ефект. 

Нинішній стан сільськогосподарських підприємств на ринку інвестицій 
характеризується: їхньою неготовністю до ефективного освоєння засобів; 
неготовністю потенційних інвесторів вкладати капітал в підприємства 
внаслідок високих ризиків, пов’язаних з незахищеністю права власності, з 
великою вірогідністю неповернення засобів через погане управління. 

Погіршення інвестиційного клімату в АПК викликали такі чинники, як: 
зменшення припливу фінансових ресурсів у галузі АПК (падіння виручки від 
реалізації продукції) внаслідок скорочення платоспроможного попиту 
населення на продовольство; додаткове зниження прибутків вітчизняних 
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виробників через необґрунтовано високу частку імпортного продовольства на 
внутрішньому українському ринку (звуження ринку збуту); проведення в стислі 
терміни корінної перебудови всієї системи бюджетних відносин, відмова від 
державної підтримки сільського господарства без адекватної компенсації 
фінансових втрат виробникам продовольства; збереження монополізованої 
структури промислового сектора вітчизняного АПК і відсутність ринкових 
механізмів, регулюючих цінові взаємини сільськогосподарських, переробних, 
торгово-закупівельних і ресурсоощадних підприємств. В результаті зріс 
ціновий паритет і погіршилися фінансово-вартісні пропорції міжгалузевого 
обміну, сформувався дисбаланс між прибутками і витратами; незавершеність 
процесів земельної реформи і інституційних перетворень в сільському 
господарстві та в суміжних галузях АПК.  

Сфера АПК приваблива для іноземних інвесторів, оскільки: потенційно 
висока привабливість харчової і переробної промисловості; стабільний ринок 
збуту; швидка окупність вкладень; місцеві органи влади зацікавлені в розвитку 
галузей АПК. 

Потреба аграрної сфери України в інвестиціях різних видів неоднакова. 
Найбільшу цінність мають нові технології устаткування, ноу-хау, вільно 
конвертована іноземна валюта. З іншого боку, можливості вкладення тих чи 
інших видів інвестицій часто різні в різних іноземних інвесторів у залежності 
від країни походження.  

Інвестиційні процеси в АПК мають наступні складнощі: наявність кризових 
чинників загального макроекономічного характеру; нестабільність економічних 
процесів в країні; відсутність належних політичних і економічних гарантій 
іноземних інвестицій; більш висока ефективність вкладень капіталу у 
фінансовий сектор вітчизняної економіки; оскільки в розвинених країнах має 
місце перевиробництво основних видів продовольства, то вони охоче 
підтримують і стимулюють експорт готової продукції до України, ніж притоку 
іноземних капіталів. 

Обов’язковими елементами інвестиційної діяльності в ринкових умовах є: 
вибір конкурентоздатних проектів на конкурсній основі; орієнтація на швидку 
віддачу витрат; економічне обґрунтування інвестицій з врахуванням ринку 
збуту продукції і її якості; облік виробничих можливостей конкурентів. На 
інвестиції в сільському господарстві в ринкових умовах роблять вплив ряд 
чинників. На одні з них товаровиробник може впливати, а інші обумовлені 
зовнішніми умовами і не залежать від підприємця. 

До чинників, залежних від товаровиробника, відносяться: урожайність 
сільськогосподарських культур і продуктивність худоби; вибір об’єкта 
першочергових інвестицій; спеціалізація і концентрація виробництва; 
технологія виробництва основних видів продукції сільського господарства; 
характер інвестицій: довгострокові, короткострокові; рівень продуктивності 
праці і собівартість виробництва. На дані чинники підприємець може впливати 
протягом виробничого процесу або планувати виробництво продукції і 
інвестицій на найближчу перспективу. 

До чинників, не залежних від товаровиробника, відносяться: ціни на 
сільськогосподарську продукцію і продукцію промислового виробництва, 
відсоткова ставка на кредит, податкові ставки на прибуток, інфляційні процеси, 
сезонність виробництва сільськогосподарської продукції, попит на продукцію з 
врахуванням співвідношення цін, обов’язкові поставки сільськогосподарської 
продукції (квотування виробництва), світові ціни на продукцію. 
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В сільськогосподарському виробництві інвестиції спрямовуються на: заміну 
застарілого і зношеного обладнання; впровадження нової технології і 
застосування сучасної техніки і обладнання; розширення виробництва 
сільськогосподарської продукції; розвиток нових видів виробництв. Одним з 
пріоритетних напрямів використання капітальних вкладень є перш за все 
подальше нарощування потужностей по переробці сільськогосподарської 
продукції безпосередньо в місцях її виробництва. 

Формування інвестицій в сільське господарство здійснюється на економічній 
основі з урахуванням швидкості повернення вкладених засобів. А це можливо 
лише за умови збільшення виробництва високоякісної продукції і зниження її 
собівартості. Інвестиції прямо пов’язані з отриманням додаткового чистого 
прибутку і з скороченням терміну окупності вкладень. Чим менший термін 
окупності, тим більше стимулів до інвестицій. При тривалому поверненні 
засобів внаслідок інвестиційних процесів відбувається знецінення ресурсів, що 
затрачували. Крім того, отриманий чистий прибуток від виробництва продукції 
може бути вкладений в нове виробництво. 

Підвищення ефективності інвестицій і капітальних вкладень виявляється: в 
зростанні продуктивності праці; в збільшенні виходу валової продукції; в 
зниженні собівартості виробництва продукції. Підвищення їх ефективності 
досягається за рахунок: скорочення вартості будівництва виробничих об’єктів, 
реконструкції будівель і споруд; впровадження комплексної механізації 
виробничих процесів; використання дешевих матеріалів місцевого 
виробництва; поліпшення проектування сільськогосподарських об’єктів; 
зниження кошторисної вартості проектно-конструкторських робіт; 
комплексності вкладень у виробничу сферу; застосування прогресивних 
технологій при будівництві об’єктів.  

В агропромисловому комплексі необхідно створити таку систему стимулів і 
пільг, яка забезпечувала б привабливість інвестицій, як безпосередньо в сільське 
господарство, так і в інші сфери АПК. Для активізації інвестиційної діяльності 
потрібно ширше використовувати такі важелі, як: стимулююче оподаткування; 
безвідплатні дотації на створення крупних об’єктів інфраструктури і 
природоохорони; фінансові стимули; безпроцентні позики, що надаються 
інвестором; пільгові режими виплати боргів і позик в банках; випуск облігацій для 
створення фінансових ресурсів по найважливіших напрямах інвестицій. 

На формування інвестицій у сільському господарстві впливає комплекс 
внутрішніх і зовнішніх факторів. Необхідно передусім створювати сприятливі 
умови для нарощування власних коштів товаровиробників, зокрема за рахунок 
пошуку вигідних ринків збуту продукції, розширення масштабів її експорту, а 
також залучення коштів іноземних та інших інвесторів. Для нарощування 
інвестиційних ресурсів в сільському господарстві важливо зберегти позитивні 
тенденції в ціновій ситуації на ринках продовольчих і матеріально-технічних 
ресурсів. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В УКРАИНЕ 
 
Оценить развитие рынка труда, глубину трансформационного процесса и 

институциональные изменения в сфере трудовых отношений в Украине можно, 
рассматривая поведение домохозяйств на рынке труда, их уровень адаптации к 
рыночным условиям, и cтепень встроенности их в новые рыночные структуры. 
Поведение домохозяйств на рынке труда осуществляется через индивидуальное 
участие его членов в рыночном хозяйстве через институт наемного труда, а 
также через организацию семейного бизнеса. 

Анализируя тенденции формирования украинского рынка труда, можно 
выделить две группы проблем, которые сыграли определяющую роль. Первая из 
них, включает две противоположные тенденции: с одной стороны, расширение 
формальных свобод и прав, проблема их институционализации, с другой стороны, 
изменение социальных и экономических возможностей индивидов. Вторая группа 
проблем связана с анализом особенностей национальной адаптации населения к 
рынку в условиях маргинализации общества. 

Пытаясь приспособиться к новым условиям, индивиды и домохозяйства с 
разным уровнем успеха апробируют различные способы поведения. С позиции 
экономической, где превалирующими становятся бифуркационные процессы, 
характеризующиеся нелинейностью и хаотичностью протекания, процесс 
адаптации домохозяйств к новым условиям определяется как факторами внешней 
и внутренней среды их функционирования, так и их мотивацией и 
информированностью про существующие альтернативы. Сознательный выбор 
своих дальнейших действий они определяют в соответствии со своими 
приоритетами, преимуществами и пониманием закономерностей развития. Среди 
факторов, играющих определяющую роль в момент бифуркации, «особое 
значение имеет спонтанность и ценностно-рациональное поведение массового 
общественного сознания, национальных элит, лидеров национальных движений и 
партий» [1, с. 54]. Системная трансформация в Украине имела свои существенные 
особенности, которые не решали всех проблем. 

На особенности формирования национальной, правовой и экономической 
культуры поведения домохозяйств и их членов, повлиял целый спектр 
факторов, обусловленных историей развития нашей страны и влиянием 
общемировых тенденций развития. Сформировался индивид, с установками не 
на саморазвитие, а на приспособление, пассивный, не умеющий пользоваться 
собственными ресурсами, с разрушенной системой ценностей, что значительно 
осложняет приобщение общества к «общечеловеческим ценностям» западной 
цивилизации. Отсутствие понятной стратеги рынка, резкая смена системы 
ценностей хозяйствования, неопределенность норм и ролей, специфика 
национального менталитета и инертность формирования хозяйственного 
сознания способствовали формированию неэффективных практик, что 
значительно осложнило процесс рыночной трансформации. 

Специфика доминирования неформальных правил над формальными, с 
одной стороны, позволяла смягчать трансформационный шок через развитие 
неофициального сектора, заключение неофициальных соглашений между 
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администрацией предприятий и трудовыми коллективами и сдерживать 
массовую безработицу. Но от этого страдало производство, поскольку 
существующая система ликвидировала стимулы интенсивно и творчески 
работать и осуществлять свою деятельность на легальных основаниях, а также 
искажала и осложняла формирование нового экономического сознания у 
населения. Таким образом, сформировалась отнюдь не нейтральная по 
отношению к направленности реформ социально-экономическая среда.  

Фактически, в результате неудачной политики и непредвиденных 
обстоятельств, экономика оказалась в институциональной ловушке, в «области 
притяжения» неэффективных норм поведения. Неформальные модели 
взаимодействия оказались важнейшим адаптационным ресурсом, позволившим 
приспособиться к новым изменившимся условиям. Господство неформальных 
норм, массовое нарушение законов укоренилось в сознании большинства 
населения как вполне нормальное и допустимое явление, которое уже не 
осуждается, с которым привычно жить. Подобные институциональные 
структуры не создают необходимых условий для формирования эффективной 
институциональной системы, позволяющей планировать экономическую 
деятельность на длительную перспективу [1, с. 55-56].  

В особенностях формирования и развития рынка труда, выражена не только 
реакция занятости на рыночные перемены, но и низкие активность и 
притязания работников. А ведь активность индивида оказывает определяющее 
влияние на реализацию рыночного потенциала институциональных систем. 

Рассматривая процессы в сфере занятости, следует обратить внимание на то, 
как действуют безработные в трудной ситуации. Выделяется три основные 
стратегии, каждая из которых включает несколько видов действий: 
целенаправленное использование ресурсов своей межличностной сети: 
активная «инвентаризация» связей своих родственников, старых друзей, 
знакомых, обращение к ним за помощью; осознание и активное использование 
индивидуальных ресурсов. Выработка конструктивной позиции по отношению 
к неудачам, осознание своих слабых и сильных сторон и выработка в итоге 
эффективной стратегии поведения на рынке труда; поиск и приобретение 
«нужных» связей. Переобучение как способ накопления ресурсов и выхода из 
ситуации 2, с. 187. 

Опрос не занятых жителей Львовской области показал их устойчивую 
установку на выезд за рубеж в поисках работы: ее признал каждый третий 
респондент как в областном центре, так и в районах. Особое внимание следует 
обратить на признание, почти 5% всех опрошенных, своей готовности вступить 
в конфликты с законом из-за отсутствия работы (в том числе – даже пойти на 
воровство). Значительное количество участников исследований вместо усилий 
самообеспечения, использовали помощь своих родителей (20,1%) или же 
наращивали долги (11,5%). Это свидетельствует о наращивании паразитарных 
установок почти у трети безработных 3, с. 47. 

В связи с высоким уровнем неопределенности, относительно будущей 
экономической ситуации в стране господствующее положение на рынке труда 
имеет работодатель. Это способствует формированию чувства обеспокоенности 
у населения угрозы безработицы при низком уровне социальных гарантий для 
безработных со стороны государства и недостаточной эффективности службы 
занятости. Отсюда вытекает безнаказанность многих работодателей и 
пренебрежение их к законам, регулирующим нормы оплаты труда работников, 



94 

прием на работу и порядок их увольнения. Все это выступает самой сильно 
действующей причиной социальной неудовлетворительности работников.  

Периферийное место морально-нравственных ценностей и возможность их 
реализации в значимом жизненном пространстве индивидов, определяет 
относительно неблагоприятные перспективы институализации и 
интернализации многих провозглашенных неэкономических прав. Это связано, 
с доминированием неадекватных рыночным условиям норм, ценностей и 
установок, инертностью формирования экономического массового сознания, на 
которое влияет противоречие изначальных установок и реальных результатов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вектор поведения домохозяйств на 
рынке труда определяется сложными, разнонаправленными, но 
взаимосвязанными процессами. Факторами, определяющими особенность их 
поведения являются: переходное состояние системы ценностей и установок, 
что обуславливает низкую инновационную направленность; распространение 
девиантных практик адаптации: чрезмерное показное потребление зажиточных 
в ущерб капитализации накопленного богатства; тактика выживания, 
неспособствующая развитию человеческого капитала; значительное 
имущественное расслоение домохозяйств и немогочисленность средних слоев 
населения в структуре общества. Именно эти причины лежат в основе 
существенных ограничений рыночных перемен и развития рынка труда. 
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СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
 
Загроза зниження рівня економічної безпеки залізничного транспорту 

обумовлена інерційністю їх структури виробництва, підвищенням фізичного 
зносу обладнання, технологічною відсталістю. У даному контексті особливої 
терміновості набуває необхідність розробки ефективних механізмів підвищення 
рівня економічної безпеки.  

Значний вклад у дослідження економічної безпеки залізничного транспорту 
внесли відомі вчені-економісти: Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., 
Ляшенко О. М., В. Тамбовцев, Р. Дацків, Плєтникова І. Л., В. Шликов, 
Кірієнко А. В. [1; 2; 3]. Розроблено багато ґрунтовних методичних підходів до 
оцінки рівня економічної безпеки, але не виділено чіткої градації таких рівнів.  
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Наукова категорія «безпека» визначається з різних позицій. Зокрема, 
безпека – як стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, 
суспільства й держави від внутрішніх і зовнішніх загроз [4].  

Відповідно до Концепції економічної безпеки України суть економічної 
безпеки країни визначається як «спроможність національної економіки 
забезпечити свій вільний незалежний розвиток і утримати стабільність 
громадянського суспільства та його інститутів, а також достатній оборонний 
потенціал країни за всіляких несприятливих умов і варіантів розвитку подій та 
здатність Української держави до захисту національних економічних інтересів 
від зовнішніх та внутрішніх загроз» [6]. Інтенсифікація інтелектуально-
інноваційного розвитку України є основною передумовою досягнення нею 
високого рівня економічної безпеки. 

Економічну безпеку регіонів України можна охарактеризувати такими 
основними дестабілізуючими факторами, як: виснаження виробничо-технічного 
потенціалу, погіршення екологічної обстановки, зростання безробіття, втрата 
продовольчої незалежності, порушення рівномірності фінансового 
забезпечення (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Ієрархія рівнів економічної безпеки 
 
Підтвердженням актуальності проблеми вивчення економічної безпеки 

підприємств є усвідомлення цієї актуальності керівниками підприємств і 
створення в організаційній структурі управління підприємствами спеціальних 
підрозділів, для забезпечення цієї безпеки, але ці структурні підрозділи не 
мають розробленої і ефективно функціонуючої наукової системи оцінки рівня 
безпеки, теоретичної бази своєї роботи, що істотно знижує результативність 
таких структурних підрозділів [3]. 

У цілому можна виділити декілька підходів різних авторів до визначення 
економічної безпеки підприємства (ЕБП) (рис. 1.2). 

Рівень економічної безпеки підприємства не можна оцінити певним 
статичним показником, оскільки він містить, як мінімум, три компоненти:  

1) існуючий рівень економічної безпеки підприємств (щодо ресурсного 
забезпечення виробничо-господарської та фінансової діяльності);  

2) ефективність функціонування;  
3) здатність до подальшого розвитку підприємства. 

Глобальна економічна безпека 

Міжнародна економічна безпека 

Національна економічна безпека 

Економічна безпека регіону 

Економічна безпека підприємств 
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Економічна безпека підприємства – це стан його захищеності, який 
забезпечується при органічному симбіозі досягнення результатів діяльності 
підприємства та формуванні його здатностей [4]. 

Досягнення результатів діяльності пропонується розглядати за критеріями: 
стабільності та безперервності виробничої діяльності підприємства; фінансово-
економічної стійкості підприємства; ефективності використання ресурсів 
підприємства. 

Економічна безпека підприємства

Як стан захищеності від внутрішніх і 

зовнішніх загроз

Як реалізація і захист 

економічних інтересів

Як стан ефективного 

використання ресурсів

Як захист проти 

економічних злочинів

Як наявність 

конкурентних переваг

Рис. 1.2. Підходи до визначення поняття «економічна безпека 

підприємства» [5] 

 

Рис. 1.3. Схема обґрунтування градації рівнів  

економічної безпеки підприємства 
 



97 

При ефективному використанні ресурсів та наявності здатності підприємства 
до постійного розвитку можна стверджувати про досягнення високого рівня 
економічної безпеки. Середній рівень економічної безпеки характеризується 
досягненням підприємством фінансово-економічної стійкості та формування 
здатності до адаптації. При виявленні стабільності та безперервності 
виробничої діяльності на підприємстві та при здатності лише протистояти 
загрозам рівень економічної безпеки підприємства є низьким. 

Конкретизація градації рівнів економічної безпеки дозволить вітчизняним 
підприємствам об’єктивно оцінити ситуацію та намітити стратегічні напрями 
розвитку. 
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РОЗВИТИЯ УКРАИНЫ 
 
Проведение всеобъемлющих реформ в Украине для выхода страны на 

траекторию устойчивого развития [5] после долговременной рецессии и спада 
отечественного производства, которое наблюдается с 2013 года, связано с 
утверждением инновационной модели развития национальной экономики.  

Модель инновационного развития прошла верификацию в таких странах как 
Ирландия, Республика Корея, Финляндия, а также в ряде стран Юго-Восточной 
Азии. Реализация инновационной модели развития в этих странах позволило им 
в короткий исторический период за 20-30 лет пройти путь от аграрно-сырьевых 
к технологически развитым экономикам, обеспечить их конкуренто- 
способность, достигнуть высоких социально-экономических стандартов и 
открыть перспективы устойчивого развития. Об этом свидетельствуют высокие 
рейтинговые места, которые занимают эти страны в системе мировых 
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показателей инновационного и социально-экономического развития, которые 
насчитывают больше чем 200 разных показателей. Среди которых наиболее 
информативными являются Индекс человеческого развития (ИЧР 
характеризует условия жизни человека в данной стране), а также Индекс 
глобальной конкурентоспособности (ИГК). В мировых рейтингах за этими 
индексами Украина занимает места вне группы стран, которые считаются 
развитыми (с 1-го по 50-тое место в мировых рейтингах). Результаты 
сравнительного анализа рейтинга ряда успешных стран по этим показателям и 
Украины приведены в таблице, сформированной по данным [1, 4].  

 
Таблица 

Места стран в мировых рейтингах ІРЧ и ИГК 

Индекс 
2015 г. 

Рейтинговое место страны 

Дания* Ирландия Финляндия ФРГ* 
Южная 
Корея 

США Украина 

ІРЛ 4 6 24 6 17 8 81 
ІГК 12 24 8 4 26 3 79 

* Дания и ФРГ соответственно за ИРЛ и ИГК занимают первые рейтинговые 
места в ЕС  

 
Из таблицы просматривается определенная корреляция между ІГК и ІРЛ. То 

есть конкурентоспособные страны, как правило, достигают благосостояния и 
высоких социальных стандартов.  

Учитывая последствия спада объемов промышленного производства в 
Украине за период 2013-2015 годы на 21,8% и падение ВВП на 15,8% и 
принимая во внимание рост ВВП на 2,2%, что обусловлено ростом 
промышленного производства на 2,4% в 2016 году, то на фоне низкой базы 
сравнения такие темпы роста явно недостаточны. Кроме того, этот рост имеет 
восстановительный характер, который не связан со структурными изменениями 
или инновационными технологическими прорывами. Императив выхода 
Украины на траекторию устойчивого развития предусматривает достижения не 
только опережающих темпов экономического роста относительно развитых 
стран мира, но и опережающих темпов качественного расширенного 
промышленного и агропромышленного воспроизводства для обеспечения 
конкуренто-способности национальной экономики на внутреннем и внешнем 
рынках. Согласно мировой практики это достигается путем утверждения 
инновационной модели модернизации национальной экономики.  

Определяющая роль в реализации концепции устойчивого развития на уровне 
страны, обеспечения его инновационного характера принадлежит институту 
предпринимательства, как основной составляющей институциональной структуры 
национальной экономики. Утверждение инновационной модели развития 
национальной экономики осуществляется через распространение инновационных 
процессов во всех ее отраслях, а также на региональном уровне. Статистика 
фиксирует низкую инновационную активность промышленных предприятий в 
Украине. Так, в период 2005-2015 годы доля инновационно-активных 
предприятий, то есть предприятий, которые внедряли инновации, от общего 
количества обследованных промышленных предприятий в Украине составляла в 
диапазоне значений от 14% до 18%, что значительно ниже уровня инновационной 
активности предприятий в странах, которые имеют национальную экономику 
инновационного типа (40-80%) [3]. 
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Препятствием для развития инновационного предпринимательства является 
нехватка инвестиционных и финансовых ресурсов. Источником 
финансирования инновационной деятельности в настоящих условиях остаются 
собственные средства предприятий: в 2015 году их часть достигала 97,2% от 
общего объема расходов в инновации, против 85,0% в 2014 году и 72,9% в 2013 
году [3]. В то же время, несмотря на высокий удельный вес собственных 
источников в общей сумме финансирования инновационной деятельности, их 
абсолютный объем является незначительным, что связано с убыточностью или 
низкой рентабельностью предприятий. Иностранные инвестиции в общем 
объеме источников финансирования инновационной деятельности за три 
последних года из-за неблагоприятной ситуации в Украине уменьшились почти 
в 7 раз – с 13,1% в 2013 году до 1,9% в 2015 году. При этом этот ограниченный 
объем средств направлялся на внедрение инноваций на предприятиях низких 
технологических укладов, что консервирует устаревшую технологическую 
структуру национальной экономики с низким уровнем конкурентоспособности.  

Развитие инновационного предпринимательства предопределено 
обеспечением соответствующими кадровыми, материально-техническими, 
инвестиционными, финансово-кредитными и другими ресурсами. Введение 
этих ресурсов в инновационное предпринимательство осуществляется через 
разнообразные услуги, которые предоставляются предприятиям для реализации 
инновационных проектов. Эти услуги включают: инжиниринговые, 
консалтинговые, логистические, образовательные, организационно-
управленческие, финансовые и другие услуги, а их доступность и 
распространенность становятся ключевыми факторами развития 
инновационного предпринимательства. Среди этих услуг одними из 
важнейших являются финансовые услуги, которые приобретают для 
инновационного предпринимательства свои специфические характеристики [2]. 
Наиболее востребованные услуги для реализации инновационных проектов 
являются услуги кредитования, проектного финансирования, венчурного 
инвестирования, услуги лизинга и страхования. Для стран с инновационным 
типом экономики характерным является развитая система финансовых 
институтов, которая предоставляет широкий спектр финансовых услуг 
инновационному предпринимательству, а также развитая инновационная 
инфраструктура, которая включает технопарки, бизнес-инкубаторы, 
информационные центры, инжиниринговые и консалтинговые фирмы, а также 
другие структуры поддержки инновационных процессов. Они вместе с 
благоприятным в стране законодательством для генезиса и широкомасштабного 
распространения инновационных процессов в сфере предпринимательства 
формируют национальную инновационную систему (НИС). НИС включает 
банковский сектор и развитый сектор небанковских финансовых учреждений, в 
который входят венчурные фонды, инвестиционные компании, инновационные 
фонды (государственные и негосударственные), небанковские инновационные 
финансово-кредитные и кредитно-гарантийные учреждения, кредитные союзы, 
лизинговые компании, страховые компании.  

Решение проблемы инновационного развития экономики Украины через 
развитие инновационного предпринимательства связано с развитием НИС, 
которая должна обеспечить интеграцию всех факторов, включая привлечение 
финансовых ресурсов как из бюджета, так и с частного сектора 
предпринимательства в формате публично-частного партнерства для 
широкомасштабного генезиса инновационных процессов в сфере 
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предпринимательства. В конечном результате это должно обеспечить развитие 
инновационного предпринимательства, утверждения инновационной модели 
развития национальной экономики и создать предпосылки для выхода Украины 
на траекторию устойчивого развития.  
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КОНЦЕПЦІЯ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Розвиток агропромислового комплексу України повинен спрямовуватись на 

забезпечення продовольчої безпеки держави та зростання її експортного 
потенціалу. Аграрна політика повинна створювати умови для стабілізації та 
збільшення обсягів виробництва і реалізації конкурентоспроможної 
сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів. 

Серед стратегічних державних пріоритетів інноваційного розвитку України 
не останнє місце посідає технологічне оновлення та розвиток 
агропромислового комплексу, а також широке застосування технологій більш 
чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища.  

Інноваційний розвиток аграрної сфери економіки зумовлюється багатьма 
чинниками, такими як: інтелектуальний потенціал, рівень фінансування 
наукових досліджень, ефективна система управління трансфером результатів 
науково-дослідних робіт у виробництво і, безумовно, формування повноцінного 
ринку науково-технічної продукції і відповідної його інфраструктури.  

Необхідно відмітити, що Україна має розвинену систему науки, здатну 
забезпечити складний процес трансформації результатів завершених наукових 
досліджень в об’єкти економічних відносин.  

Для того, щоб наповнити реальним змістом новий статус 
сільськогосподарського виробника, необхідно привести у відповідність з 
вимогами ринкових відносин організаційно-економічний механізм 
інноваційного забезпечення аграрного виробництва, тобто систему відповідних 
форм і методів впливу на виробництво для досягнення поставлених цілей.  

На переконання науковців Національної академії аграрних наук України, 
забезпечення ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва в 
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ринкових умовах можливе за умов переходу галузі на інноваційну модель 
розвитку, нарощування обсягів інвестицій та інноваційних реінвестицій, 
побудови інтегрованої ринкової інфраструктури, що створює підґрунтя для 
функціонування науки і підприємництва в єдиному збалансованому комплексі. 

Модель розвитку аграрного сектора економіки передбачає створення 
наукоємного середовища на ринкових засадах, яке спроможне забезпечити 
наукову розробку, освоєння прогресивних, стратегічних конкуренто- 
спроможних технологій, впровадження їх у наукоємне виробництво і 
реалізацію якісної наукоємної продукції на товарно-споживчому ринку. 
Основою наукоємного ринку інновацій держави є її науково-технічна сфера – 
головний продуцент наукового продукту, який реалізується на ринку у вигляді 
інновацій. Якщо вважати науку однією із галузей економіки, то можна 
стверджувати, що від економічного стану та динаміки її розвитку залежить 
інноваційний потенціал усієї економіки [1]. 

Серед способів наукового забезпечення розвитку галузей АПК необхідно 
виділити наступні: створення банку даних готових для впровадження у 
виробництво розробок науково-дослідних установ; проведення виставок 
наукових розробок, їх реклама у засобах масової інформації та видання 
наукових журналів, рекомендацій, довідників, технологічної документації; 
проведення консультацій і навчання керівників різних рівнів та спеціалістів. 

У результаті виконання досліджень була забезпечена організація науково-
консультаційних послуг, розповсюдження науково-технічної, кон’юнктурно-
економічної та патентної інформації, пропаганда досягнень НТП та передового 
досвіду з метою забезпечення усіх суб’єктів аграрної сфери необхідною 
об’єктивною, достовірною, оперативною інформацією, спрямованою на 
розвиток сільськогосподарського виробництва, підвищення ефективності праці, 
поліпшення добробуту й освіченості громадян, посилення 
конкурентоспроможності кожного аграрного підприємства. 

Науковцями постійно ведеться пошук нових шляхів та методів пропаганди 
передового досвіду та наукових досягнень, забезпечується організація науково-
консультаційних послуг, розповсюдження даних про інноваційні розробки, 
науково-технічної, кон’юнктуро-економічної та патентної інформації, 
пропаганда досягнень НТП та передового досвіду з метою підвищення рівня 
знань сільськогосподарських виробників [2]. 

Традиційна схема завершення науково-дослідних робіт передбачає передачу 
науково-технічних розробок науковими установами для апробації та 
впровадження у виробництво. 

Незважаючи на великий інноваційний потенціал аграрної науки, 
використовується він недостатньою мірою і щороку втрачається. Для активізації 
інноваційної діяльності у ринкових умовах господарювання необхідно: 
підвищення якості наукових знань та наукоємних технологій; стимулювання 
інноваційної діяльності, в тому числі створення інноваційного продукту; 
заохочення попиту на новостворені продукти, технології, знання. Тому до 
подальших напрямів удосконалення наукового забезпечення інноваційного 
розвитку аграрного сектору економіки слід віднести розробку та реалізацію 
стратегії інноваційної діяльності, її інвестиційного й ресурсного забезпечення, а 
також інформування сільськогосподарських товаровиробників щодо нових 
розробок і використання інтелектуальної власності в аграрній сфері. 
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СТРАТЕГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ  
 
З розвитком науково-технічного прогресу розширюються економічні, 

соціальні, культурні та інші можливості співпраці різних країн та народів. 
Однак процеси взаємопроникнення та взаємодії об’єктивно призводять до 
ускладнення взаємовідносин, посилення взаємозалежності економік та 
суб’єктів господарювання, викликають глибокі зміни в міжнародних 
відносинах, обумовлюють різноманітні трансформації суспільств і 
національних економік в різних сферах. 

Масштабні світові процеси взаємодії примушують формувати стратегії 
розвитку із врахуванням глобальних цілей та інтересів, враховувати виклики та 
загрози глобалізації. Одночасно з цим події сьогодення значно впливають на 
стратегічні плани та наміри і вони мають бути враховані при формуванні 
національних систем розвитку.  

Ставши на шлях незалежності після розпаду Радянського Союзу, Україна 
задекларувала і почала здійснювати реальні перетворення в напрямку 
формування демократичних інститутів та ринкових відносин, поступово 
позбавляючись ознак та атрибутів адміністративного устрою в суспільстві та 
економіці, долаючи труднощі перехідного періоду. Здобутки на шляху 
державотворення, формування демократичного суспільства, забезпечення прав 
і свобод людини незаперечні. Однак, через різновекторні інтереси політичних 
еліт, державних органів, непослідовність їх політики, нерішучість в діях та 
неготовність до сутнісних глибинних перетворень в різних сферах і системах 
суспільного устрою, задекларовані цілі та завдання в економічній сфері щодо 
забезпечення гідних умов життя всіх членів суспільства не реалізовано і не 
створено достатніх передумов для їх вирішення. 

В останні роки мирний поступ України до формування демократичної, 
соціальної, правової держави перервано зовнішньою агресією Росії, а тому 
тепер, як ніколи, особливо гострою є проблема захисту суверенітету, 
державності та національних інтересів.  

Конституцією України як основним законом держави, задекларовано, 
зокрема, що забезпечення її економічної безпеки є однією з найважливіших 
функцій держави, а виконавчим органом, відповідальним за забезпечення 
економічної самостійності, є Кабінет Міністрів України [1]. В теперішній час 
значимість цього завдання посилюється і роль державних інститутів має 
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зростати. Це вимагає адекватних методологічних підходів до розуміння і 
формування економічної політики, створення відповідної стратегії та її 
адаптації до появи нових викликів та загроз, мобілізації зусиль всього народу 
для її втілення в життя. 

Тривалий час в державі одним з програмних документів розвитку була 
Стратегія економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської 
інтеграції» на 2004-2015 роки, затверджена Указом Президента України 
N 493/2004 від 28 квітня 2004 року [2, 3]. Цей змістовний документ, викладений на 
416 сторінках, розроблений науковцями та експертами, містив глибокий аналіз 
ситуації, вказував на існуючі проблеми, пропонував шляхи їх вирішення, намічав 
певні орієнтири по всіх основних сферах життєдіяльності країни. 

В 2015 році з виходом Указу Президента України «Про визнання такими, що 
втратили чинність, деяких актів Президента України» № 398/2015 від 7 липня 
2015 року була втрачена чинність указу, який затверджував вищевказану 
стратегію [4].  

Ще до припинення дії попередньої стратегії, була прийнята наступна 
«Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» (далі Стратегія – 2020), 
розроблена адміністрацією президента та схвалена Указом Президента України 
№ 5/2015 від 12 січня 2015 року [5]. Очевидно, що в документі, викладеному на 
11 сторінках, було неможливо дати грунтовний аналіз виконання попередньої 
стратегії розвитку країни, однак відсутність такого аналізу взагалі та аналізу 
існуючої ситуації в різних сферах життя не дає бази для подальшого порівняння 
та оцінки результатів її виконання, не висвітлює стартових позицій при 
формуванні нової мети – впровадження в Україні європейських стандартів 
життя та вихід України на провідні позиції у світі через забезпечення сталого 
розвитку держави, проведення структурних реформ та забезпечення гарантій 
безпеки держави, бізнесу та громадян, захищеності інвестицій і приватної 
власності, що пропонується досягти по чотирьох векторах руху.  

Вважаємо, що запропонований документ може бути вдосконалено. Для 
цього, насамперед, слід задатися питанням, чи вдалим є вибір статусу 
запропонованих заходів для досягнення задекларованої мети, адже дві третини 
із них (42 з 62) – це реформи, які по своїй суті можуть бути перетвореннями, 
змінами, нововведеннями, але які не знищують основ існуючих структур. 
Реформи, як правило, базуються на організаційних перетвореннях, а деякі 
просто зводяться до них, не змінюючи основ системи чи сфери як об’єкту змін. 
Поточне реформування не може в принципі дати нової якості змін, це є 
завданням програм розвитку (змін). Тому в тих сферах та напрямках, де 
потрібна докорінна зміна основ, наприклад, існуючої монопольно-олігархічної, 
низькотехнологічної, ресурсовитратної економічної моделі реформи мають 
бути замінені на програми. 

Далі, слід врахувати, що прийняття рішень щодо проведення тих чи інших 
змін вимагає проведення широкої роз’яснювальної роботи серед членів 
суспільства, що передбачає інформування його про стан справ та доведення 
необхідності таких змін, а також розкриття їх змісту, адже від цього залежить 
реалістичність та дієвість намічених програм чи реформ. Задекларовані в 
Стратегії-2020 напрями, на наш погляд, слід подати не як вектори руху, а як 
вектори змін, оскільки два з чотирьох (відповідальності, гордості) не мають 
ознак руху. Віднесення Програм розвитку інновацій, розвитку інформаційного 
суспільства та медіа, Реформи державної політики у сфері науки та досліджень 
до блоку вектору гордості є незрозумілим і взагалі виглядає некоректним. 
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Згруповані заходи у вектор гордості взагалі не є такими по суті ні близько, ні 
віддалено, частину з них слід віднести до вектору розвитку (типу Програми 
розвитку інновацій), а частину (типу Програми створення бренду «Україна») до 
вектору формування престижу та іміджу країни.  

Подача аналізу ситуації, змісту та параметрів реформ і програм сприяла б 
більшій обгрунтованості положень цього документу. Конкретизація заходів, 
подача першочергових пріоритетів не в загальному вигляді як наміри 
підвищило б статус документу, який наразі виглядає як концепція розвитку. 
Уточнення потребують і пріоритети. Так, до першочергових пріоритетів 
реалізації Стратегії-2020 в сфері економіки віднесено, зокрема, Дерегуляцію та 
розвиток підприємництва, а Програма розвитку малого та середнього бізнесу 
туди не включена, як і Реформа державної політики у сфері науки та 
досліджень чи Програма розвитку інновацій, які з незрозумілих підстав взагалі 
віднесені до вектору гордості. Адже підстав стверджувати, що попередня 
стратегія, яка була розрахована на 10 років і ставила одним з головних завдань 
реалізацію стратегії випереджувального зростання через утвердження моделі 
інноваційного розвитку, успішно виконана, немає. На наш погляд, Стратегія-
2020 має пропонувати заходи економічного блоку на всіх рівнях 
функціонування, особливо в частині формування сучасного інноваційного 
виробництва, інноваційної економіки, економіки знань як основи для 
досягнення стратегічних орієнтирів. 

Необхідною ввважаємо також публічну оцінку задекларованих перетворень і 
організацію їх обговорень громадськістю, а також введення обов’язкової 
практики публічного зовнішнього аудиту управлінських документів та рішень 
органів державної влади, насамперед тих, які зачіпають інтереси широких 
верств населення країни, за критеріями доцільності, рівневої достатності, 
структурної збалансованості, результативності та ефективності. 
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РИНОК БІОЕНЕРГІЇ – ШАНС ДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

УКРАЇНИ ТА ЇЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
 
Однією з найважливіших складових добробуту в цивілізованих державах є 

забезпечення громадян і компаній необхідними енергоресурсами. Стратегією 
реалізації цієї мети має стати надійне, економічно обґрунтоване й екологічно 
безпечне задоволення потреб населення й економіки в енергетичних продуктах 
шляхом впровадження у всі сфери економіки нових енергоощадних технологій 
і розвиток альтернативних та екологічно чистих джерел енергії, в першу чергу, 
за рахунок ролі використання біоенергетичних ресурсів відновлювальної 
енергетики, до яких, в тому числі, відноситься біомаса, які, у поєднанні з 
нанотехнологіями, докорінно змінять існуючі підходи до створення, 
виробництва і споживання продукції, а в кінцевому рахунку – сформують 
фундамент для стійкого зростання в глобальних масштабах.  

З кожним роком усе гострішою не тільки на національному рівні, а й на 
глобальному стає проблема енергетичної безпеки. За оцінками Світової 
енергетичної ради і Комітету ООН з НВДЕ (далі – невідновлювані джерела 
енергії), біомаса стане одним із найважливіших відновлюваних джерел енергії в 
ХХI столітті – як у розвинених індустріальних країнах, так і в тих, що 
розвиваються. Тому, В XXI ст. формування та розвиток ринку біоенергії як у 
масштабах окремих країн і регіонів світу, так і в глобальному вимірі отримало 
значну актуальність в практичному і науковому відношеннях, що дозволить 
вирішити багато проблем людства, пов’язаних з охороною здоров’я та 
використанням природних ресурсів.  

Вагомим поштовхом для наукових досліджень в галузі біоенергетики було 
усвідомлення думки про вичерпність природних енергоресурсів, постійне 
зростання виробництва споживчих товарів та транспортних засобів, стрімке 
зростання кількості населення (споживачів) призводить до невпинного 
підвищення цін на природні ресурси, а особливо на нафтопродукти (за останні 
35 років в Україні ціни на них зросли майже в 100 разів) [1].  

З огляду на існуючу енергетичну та екологічну ситуацію, Україна має 
негайно приступити до широкого впровадження біоенергетичних технологій і 
застосування всіх видів біопалив – твердого, рідкого, газового. Але це має 
відбуватися з урахуванням питань сталого розвитку та необхідності збереження 
біорізномаїття країни. 

Актуальність цієї проблеми зумовлює пошук передумов, які б забезпечили 
формування конкурентоспроможного ринку біоенергії в Україні та розробку 
теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо забезпечення 
конкурентоспроможності біотехнологій отримання енергії (електричної, 
теплової, механічної) на підприємствах енергетики з огляду на відповідність 
концептуальним засадам сталого розвитку, а саме орієнтуючись на безвуглецеві 
технології отримання енергії.  
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В Україні економічно доцільний потенціал біомаси становить понад 
30 млн. т.у.п./рік і може забезпечити до 15% потреб країни в енергії [2]. 
У даному контексті, очевидні величезні потенційні можливості України як 
агропромислової країни, що володіє величезними сировинними запасами для 
виробництва біопалива, проте на разі цей потенціал задіяний лише на 2...4% і 
залишається значним чином невикористаним через відсутність інвестицій у 
сучасні технології вирощування та переробки біомаси.  

Прийнятий Урядом Національний план дій з відновлюваних джерел енергії 
(далі – ВДЕ) до 2020 року відіграє ключову роль у стратегії розвитку 
відновлюваної енергетики в Україні та ставить за мету перед сектором 
біоенергетики додатково замістити 5,27 млрд. м³/рік природного газу твердим 
біопаливом й досягти загального заміщення газу в обсязі 7,2 млрд. м³/рік у 
2020 р. Сектор біоенергетики вже сьогодні фактично заміщує близько 3 млрд. 
м³/рік. За оцінками експертів досягнення вищенаведених показників можливе 
навіть за рахунок тільки реалізації потенціалу біоенергетики [6]. 

Потужність об’єктів енергетики, що виробляють електроенергію з біомаси, 
протягом 2013-2016 рр. збільшилась в 6,5 разів (з 6 МВт на початку 2013 року 
до 39 МВт на кінець 2016 року). Після майже дворічного затишшя у секторі 
біоенергетики було введено електростанцію на біомасі потужністю 3,5 МВт [3]. 

На сьогоднішній день в Україні значна увага приділяється підвищенню 
ефективності використання біопалива та біоенергії і тому в сучасних умовах 
розвитку суспільства постала необхідність відокремлення від загального 
поняття «ринок» конкретизованого поняття «ринок біоенергії», що має свої 
особливості формування та розвитку. Визначення цього поняття дасть змогу 
проаналізувати стан та динаміку, особливості функціонування ринку біоенергії 
з іншими суміжними ринками, активно впливати на його розвиток з боку 
суб’єктів ринкових відносин, а також визначити місце даного ринку в економіці 
України. 

Проаналізувавши погляди та наукові доробки вітчизняних та зарубіжних 
вчених в галузі біоенергетики, ми дійшли висновку, що такого 
загальноприйнятного трактування стосовно поняття «ринок біоенергії» досі не 
запропоновано ні закордонними, ні вітчизняними вченими.  

Як відомо, дати визначення поняттю означає підвести його під інше, більш 
загальне поняття. В зарубіжних джерелах використовуються поняття «bioenergy 
market» («ринок (біоенергетики) біоенергії»), «biomass manufacturing market» 
(«ринок виробництва біомаси»), «biomass market» («ринок біомаси»).  

Згідно Закону України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 № 2633-IV 
«ринок теплової енергії» – сфера обороту теплової енергії як товару, на який є 
попит і пропозиція [7]. Закон України «Про засади функціонування ринку 
електричної енергії України» від від 24.10.2013 № 663-VII визначає «ринок 
електричної енергії» – система відносин, які виникають між суб’єктами ринку 
при здійсненні купівлі-продажу електричної енергії та/або допоміжних послуг, 
передачі та розподілі електричної енергії електричними мережами, постачанні 
електричної енергії споживачам [5]. 

Відповідно до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» від 
20.02.2003 № 555-IV «енергія», вироблена з альтернативних джерел, – 
електрична, теплова та механічна енергія, яка виробляється на об’єктах 
альтернативної енергетики і може виступати товарною продукцією, 
призначеною для купівлі-продажу [4].  
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Отже, біоенергія – це енергія (електрична, теплова, механічна), вироблена з 
біопалива, виготовленого з біологічно відновлювальної сировини (біомаси), і 
може виступати товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу.  

Враховуючи вищезазначене, в цілому ринок біоенергії – система відносин, 
які виникають між учасниками ринку при здійсненні купівлі-продажу біоенергії 
(електричної, теплової), виробленої з біопалива (твердого, рідкого, 
газоподібного) та/або допоміжних послуг, передачі та розподілі, постачанні 
біоенергії споживачам. Ринок біоенергії, як і ринки електричної та теплової 
енергії, є товарним ринком стратегічно важливого значення для України, який 
можна охарактеризувати як простір, де взаємодіють агенти, формуючи два 
основні фактори – попит на біоенергію та її пропозицію в рамках визначеного 
інституціального середовища. Аналізуючи склад наявних агентів ринку, 
особливо з боку пропозиції, слід відзначити, що ринок біоенергії є 
неформальним ринком, що розвивається стихійно. 

Отже, формування ринку біоенергії в Україні є важливим фактором 
зниження використання викопних паливних ресурсів (у тому числі 
імпортованих), розвитку промисловості і сільського господарства, збільшення 
зайнятості населення в секторах економіки, пов’язаних із використанням 
біопалива, зниження негативного впливу енергетики на навколишнє 
середовище, підвищення якості життя громадян, а також шанс до підвищення 
рівня енергетичної безпеки України та її європейської інтеграції. 
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ДЕРЖАВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИМ  

ТА ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ У ФІНЛЯНДІЇ 
 
Фінляндія випереджає окремі країни ЄС за основними показниками розвитку 

людського капіталу, інноваційності економіки, наявності кваліфікованих 
трудових ресурсів в галузі науки і техніки [1]. У Фінляндії функціонує більше 
50 науково-технічних формувань різних типів. 
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Розглядаючи стан науково-дослідного та інноваційного розвитку у Фінляндії, 
слід зауважити, що витрати на науково-технічні дослідження та інноваційний 
розвиток становили 7 млрд. євро (2011 р.), у 2012 році частка витрат на 
інновації у ВВП складала 3,78%. 

За своєю побудовою державна система управління науково-дослідним та 
інноваційним розвитком в країні є такою, що місцеві органи влади мають дуже 
високий рівень автономії при розробці та реалізації державної регіональної 
політики, але що стосується визначення національних пріоритетів та стратегій 
інноваційного розвитку, то їх визначає Національний уряд та парламент 
Фінляндії. 

Основним державним органом, що відповідає за інноваційну політику, 
науково-технічний та технологічний розвиток, є Науково-інноваційна Рада, яку 
очолює прем’єр-міністр. На другому рівні державними інституціями, що 
сприяють реалізації державної інноваційної та науково-дослідної політик є 
Міністерство праці та економіки, що відповідає за планування та розробку 
бюджету на інноваційний розвиток, а також Міністерство освіти і культури, яке 
відповідає за освітню та наукову складову щодо інноваційного розвитку. Для 
двох міністерств з державного бюджету виділяється близько 80% коштів. 

На третьому ієрархічному рівні інституційного забезпечення формування та 
реалізації державної інноваційної та науково-дослідної політики є Академія 
Фінляндії, Інноваційний центр з розробки технологій (TEKES) та Фінське 
агентство фінансування технологій та інновацій, де перша формує гранти на 
фундаментальні дослідження, другий – фінансує науково-дослідні проекти 
університетів переважно в екологічній сфері, енергетиці та космонавтиці, а 
третій – фінансує інноваційний розвиток підприємств. 

Четвертий рівень складається з організацій, які проводять фундаментальні та 
прикладні дослідження: університети, державні науково-дослідні організації, 
приватні науково-дослідні установи та підприємства. У зв’язку з великою 
кількістю університетів, політехнічних і державних науково-дослідних інститутів 
фінська система інноваційних досліджень є досить децентралізованою. 

На початку 1990-х років Фінляндія була піонером в технологічних 
продуктових і процесних інновацій, зокрема, найбільш відомим піонером та 
великим приватним інноватором є телекомунікаційна корпорація Nokia, а 
також компанії з виробництва ліфтів Kone, продукування мобільних ігор Rovio, 
Metso (лісове господарство), Wartsila (машинобудування) тощо.  

У 2012 році у Плані дій уряду щодо науково-дослідної та інноваційної 
політики було доведено необхідність структурних змін в економіці і 
суспільстві, що призвело до змін в державній інноваційній та науково-дослідній 
політиці країни. Основним завданням уряду є утримання витрат на інновації на 
рівні не менше 4% ВВП до 2020 року, що визначено в урядових програмних 
документах. Поступово відбувається зростання фінансування сектору вищої 
освіти, так, у 2011 році на чотири найбільших університети Фінляндії 
(університети Гельсінкі, Аалто, Оулу і Турку) припадало 61% витрат (732 млн. 
євро) усіх вишів країни, а приватний інноваційний сектор на 30% було 
профінансовано за рахунок зарубіжних інвесторів [1]. 

Починаючи із 2010 року урядом розроблено декілька програмних документів, 
що спрямовані на модернізацію та визначення нових пріоритетів в науково-
дослідній та інноваційній політиці: «Основні засади науково-дослідної та 
інноваційної політики на 2011–2015 рр.», у якій визначені основні контури 
національної стратегії та програма розвитку на цей період; «Програма уряду, 
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запропонована прем’єр-міністром Юрки Катайненом» (2011 р): програма є 
планом дій, в якому викладені основні функції уряду; «Фінська національна 
програма реформ» (2012): визначено основні напрями щодо забезпечення 
економічного зростання, а саме: поліпшення конкурентоспроможності, 
збереження стійкості державних фінансів в довгостроковій перспективі, 
диверсифікація структури виробництва, повне використання робочої сили і 
зростання конкуренції; «План дій щодо реалізації науково-дослідної та 
інноваційної політики» (2012-2015); «Регіональна стратегія реалізації 
державної політики щодо освіти і дослідництва до 2013 року» (2007), в якій 
узгоджуються стратегічні національні та регіональні пріоритети інноваційного 
розвитку регіонів [1]. 

Регіональні власті спільно з національним урядом та вищими навчальними 
закладами сприяли створенню шести регіональних університетських центрів в 
декількох містах, де були відсутні ВНЗ. В результаті кількість науково-дослідних 
лабораторій і дослідницьких груп, розташованих в різних регіонах швидко 
зростає. В період реалізації регіональної стратегії (2007–2013) Центр експертизи 
програми сформував національні кластери із врахуванням досвіду взаємодії 
регіональних експертних центрів, що стало новою платформою для 
міжрегіонального інноваційного розвитку. Було створено 13 кластерів 
національного значення, які співпрацювали із 21 регіональним центром, що 
забезпечило взаємодію між науково-дослідним сектором, навчальними закладами 
та промисловістю. Також у 2012 році було започатковано програму з 
інтернаціоналізації наукових парків: Карельський науковий парк, Гельсінкський 
науковий парк, Ювяскюльський науковий парк, Куопіоський технологічний 
центр, Отаніємі науковий парк, Тамперський технологічний центр, Технологічний 
центр «Карельтех», Технологічний центр Мерінова Вааса Технополіс Оулу, 
Туркуйський технологічний центр, Науковий парк Асоціація TEKEL [1, 2].  

Наукові парки пропонують компаніям широкий спектр послуг, де вони 
можуть сконцентруватися на своїй основній діяльності. Як правило, пакети 
послуг наукового парку включають в себе послуги в галузі нерухомості, 
розвитку бізнесу, проектні роботи згідно урядових програм.  

Науковий парк Асоціація TEKEL є загальнонаціональною мережею фінських 
наукових парків і технологічних центрів. Він забезпечує координацію та 
співпрацю усіх науково-технічних формувань у Фінляндії. 

Інноваційні інкубатори працюють у складі технологічних парків, надаючи 
інноваційні послуги та підтримуючи розвиток бізнесу не тільки в інкубаційний 
період, а й після нього. Метою діяльності технологічних інкубаторів є 
підтримка підприємців та їх компаній на основі розробки, застосування 
інноваційних технологій та інтернаціоналізації бізнесу. Перший з таких 
інкубаторів був створений в 1985 році. В даний час 16 наукових парків мережі 
TEKEL мають технологічні інкубатори. Наприклад, Університет Аалто (Aalto 
University) містить бізнес-інкубатор Start-up Center, який спрямований на 
розвиток нових фірм у таких галузях, як ІКТ, медіа-технології та дизайн [2]. 
Важливим джерелом фінансування інкубаторів є Європейський соціальний 
фонд. Це фінансування ЄС направляється в інкубатори через центри ELY. Інше 
джерело фінансування – це сервісна плата за послуги інкубаторів. 

Преінкубатори, які зазвичай працюють у складі університетів та інших 
вищих навчальних закладів, орієнтовані на студентів та науково-педагогічних 
працівників, розміщуються на території цих закладів, і надають підтримку ще 
на етапі розробки ідеї. Прикладом є Венчурний гараж Університету Аалто, де 
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студенти можуть працювати в команді і розвивати свої бізнес-ідеї до створення 
підприємства. Останнім часом з’явилися нові форми технологічних інкубаторів, 
наприклад, Design Factory Університету Аалто, який надає приміщення та 
обладнання для спільної розробки продуктів у проектах за участю студентів, 
викладачів і приватних компаній. Інший приклад співпраці університетів і 
приватного сектора у сфері інкубації високотехнологічного бізнесу – програма 
AppCampus Університету Аалто, яка спонсорується Microsoft і Nokia [1]. 

Таким чином, у Фінляндії, акцент в науково-дослідній та інноваційній 
політиці робиться на співпраці із фондами і програмами Євросоюзу, на 
підвищенні ефективності розвитку інфраструктури та потенціалу регіонів, на 
сприянні залученню інвестицій на smart-спеціалізації, а також підтримки 
технологічних і прикладних досліджень, пілотних ліній та тестування 
«раннього інноваційного продукту». 
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ПРИНЦИПИ ДІЛОВОГО ПАРТНЕРСТВА В ТУРИСТИЧНІЙ МЕРЕЖІ 
 
В науковій літературі з економічної точки зору, партнерство – це форма 

налагодження ефективної системно-комплексної взаємодії суб’єктів 
господарювання шляхом спільного створення умов для узгодження та 
задоволення індивідуальних економічних інтересів за рахунок існування ефекту 
синергії. Автор визначає партнерство в туризмі як складну форму взаємодії 
учасників туристичного ринку в процесі створення комплексних туристичних 
продуктів, що максимально задовольняють потреби споживачів [1].  

Теоретичні та прикладні проблеми аспекти ділового партнерства як форми 
співпраці чи бізнес-моделі досліджуються у працях вітчизняних та зарубіжних 
науковців – А. Татаринцева, А. Домбровська, В. Босовська, А. Магомедова, 
А. Кізюн, П. Петриченко, А. Грищенко, А. Шавлюк, В. Остап’як, Ж. Дельтей 
та ін., завдяки яким було вдосконалено категоріальний апарат партнерства, 
розкрито його особливості та переваги для окремих суб’єктів господарювання та 
економічної системи загалом, узагальнено механізм взаємодії суб’єктів ділового 
партнерства, виділено партнерство – як форму організації бізнесу тощо. 

Слід зазначити, що питання ділового партнерства туристичних мереж 
потребує подальшого наукового дослідження. Вивченню, аналізу, оцінки 
науковцями підлягали все більше окремі суб’єкти туристичного ринку та 
моделі їх співпраці. Потребує поглибленого наукового аналізу та 
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обґрунтування пріоритетних напрямків ділового партнерства між учасниками 
не лише туристичного ринку, а між учасниками туристичної мережі з 
урахуванням сучасних тенденцій та перспектив розвитку вітчизняної економіки 
в глобальному середовищі.  

Деякі науковці вважають, що партнерство – це така організація господарської 
діяльності, коли двоє або більше осіб об’єднують своє майно, стають 
співвласниками створеного підприємства, спільно управляють виробництвом і 
власністю, розподіляють прибуток та несуть відповідальність за своїми 
зобов’язаннями [2]. 

Модель партнерства за франчайзингом в туризмі є ефективною і 
перспективною як для франчайзера так і для франчайзі, що є засадою для 
визначення принципів партнерства. Дельтей Ж. у своїй праці [3, с. 23-30] 
зазначає, що основні принципи франчайзингу повинні відповідати загальним 
принципам організації підприємств. Для франчайзингу основними принципами 
за судженням автора є, скоріш елементи франчайзингу, такі як наявність 
концепції, що перевірена часом, наявність франшизи, розуміння цілей партнера 
та чіткі обов’язки франчайзера та франчайзі. Даного судження дотримуються і 
інші науковці, вважаючи принципами роботи франчайзингової мережі елементи 
франчайзингу. Принцип – це не лише твердження, принципи відбивають ті 
суттєві характеристики, які притаманні франчайзингові мережі. 

Босовська М. у своїй монографії виділяє специфічні принципи стратегічного 
партнерства. На її думку стратегічне партнерство – це специфічний формат 
співробітництва суб’єктів туристичної діяльності на основі довго- або 
середньострокової формальної або неформальної угоди про взаємовигідну 
спільну діяльність організацій, що зберігають юридичну самостійність і 
господарську незалежність, з метою формування унікальних стратегічних 
переваг та створення цінностей [4, с. 358]. Враховуючи, що франчайзингова 
мережа туристичних підприємств це партнерство на умовах франчайзингу, яке 
формується на добровільних договірних засадах із збереженням самостійності 
кожного з її учасників з метою конкурентних переваг, то доцільно вважати, 
франчайзингова мережа є різновидом стратегічного партнерства суб’єктів 
туристичної діяльності. З огляду на вище викладене, визначення та 
структуризація принципів стратегічного партнерства за М. Босовською 
[4, с. 362-363] дозволить формалізувати процес взаємодії учасників туристичної 
мережі за франчайзингом та передбачити наслідки такого партнерства (табл. 1). 

Лише за присутності і дотриманні вище наведених принципів ділове 
партнерство в туризмі за франчайзингом зможе функціонувати як система. 
Оскільки принципи дають характеристику самому партнерству, визначають 
його особливості, переваги та передбачають наслідки. А. Магомедова, 
аналізуючи франчайзингові партнерські відносини, виділяє наступні принципи 
франчайзингової діяльності [5]: взаємозалежності, компетентності, 
ефективності, єдності цілей, прозорості, довірливості, солідарності, 
справедливості, порядності, юридичної відповідальності. 

Такий підхід до визначення принципів партнерства звужує можливості самої 
франчайзингової мережі та не надає повної характеристики франчайзингової 
бізнес-моделі.  

Згідно проведеного аналізу, специфічними принципами ділового партнерства 
в туризмі за франчайзингом слушно вважати принципи стратегічного 
партнерства, що дозволяє отримати суттєву характеристику та відповідають за 
правильне функціонування бізнесу за франчайзингом в туризмі. Без 
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дотримання даних принципів ділове партнерство в туризмі за франчайзингом 
не виконувало б свого призначення, не уможливлювало б здійснення 
франчайзингових операцій туристичної мережі. 

 
Таблиця 1 

Принципи ділового партнерства в туристичній мережі  

Принцип Зміст принципу 
Зміст принципу  

при франчайзингу  
в туристичній мережі 

Відкритості  

Проінформованість 
учасників про цілі, процеси, 
результати взаємодії, 
інформаційний обмін з 
зовнішнім середовищем 

Туристична мережа 
проінформована про правила 
реалізації туристичного 
продукту, купівлі та 
застосування франшизи. 
Франчайзер надає публічну 
інформацію про франшизу, 
кількість франчай-их одиниць 
та результати роботи 
туристичної мережі в цілому. 

Інтегрованості 

Партнерство здійснюється на 
основі зближення 
незалежних суб’єктів при 
збереженні юридичної 
самостійності, прийняття 
управлінських рішень має 
базуватись на цілісності. 

Купуючи франшизу 
туристичні агентства – 
франчайзі не втрачають 
юридичну самостійність а є 
незалежними об’єктами 
господарювання. 

Тимчасової 
цілісності 

Партнерство формується на 
певний період часу; можливе 
його перетворення та 
трансформація змісту 
діяльності 

Туристичне агентство в будь-
який час може вийти з 
туристичної мережі 
відповідно до умов договору. 
Туристична мережа може 
трансформуватись в інший 
вид партнерства за згодою 
сторін. 

Подвійності  

Необхідність досягнення 
узгодженості та балансу між 
власними інтересами та 
партнерством в цілому. 

Узгодженість власних 
інтересів та партнерства в 
цілому забезпечується 
застосуванням відпрацьованої 
моделі ведення бізнесу її 
учасниками.  

Розширення 
можливостей  

Є не лише засобом 
обмежень, але і засобом 
розширення стратегічних 
можливостей інтегрованого 
суб’єкта. 

Інтегрований суб’єкт – 
туристична мережа в цілому, 
яка розширює свої 
можливості збільшуючи 
кількість її учасників та 
географію ринку. 

Компромісності  

Компромісність у прийнятті 
спільних управлінських 
рішень та здійсненні 
діяльності. 

Компромісність забезпечує 
цілісність туристичної мережі 
та незалежність кожного з її 
учасників. 
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Узгодженості  
Узгодженість спільної 
діяльності учасників. 

Між франчайзером та 
франчайзі чіткі договірні 
стосунки в рамках франшизи. 
Франчайзі приймає умови 
співпраці франчайзера. 

Інтеграційної 
раціональності  

Стратегічні рішення мають 
бути обґрунтовані не з 
позиції індивідуальної 
вигоди, а оптимальні з точки 
зору кожного учасника 
ринку. 

Індивідуальні вигоди 
франчайзера на пряму 
залежить від франчайзі, тому 
стратегічні рішення 
обґрунтовуються з позиції 
франчайзі та франчайзера. 

Мотивованості  

Основним мотивом 
здійснення партнерства має 
залишатись підтримка 
життєдіяльності, 
забезпечення розвитку та 
отримання прибутку. 

Мета кожного бізнесу – 
отримання прибутку, 
розвиток та збільшення 
життєвого циклу існування 
бізнесу. Суб’єкти 
туристичного ринку, які 
працюють за франчайзингом 
мають більший життєвий 
цикл на туристичному ринку.  

Конгруентності 

Базується на 
відповідальності учасників 
один перед одним та в 
цілому перед працівниками, 
суспільством 

Відповідальність забезпечує 
життєздатність турис-ї 
мережі, оскільки франчазі 
несе відповідальність за 
ведення бізнесу відповідно до 
запропонованої моделі. 
А запропонована модель 
фран-ром несе 
відповідальність перед 
суспільством в цілому. 

Проактивної 
поведінки  

Партнерство має сприяти 
зростанню активності на 
ринку та досягненню 
ринкових цілей, поліпшенню 
репутації, популяризації 
бренду 

За допомогою франчайзингу 
досягається популяризація 
бренду туристичної мережі, 
зростає активність на ринку 
малого та середнього бізнесу, 
що сприяє досягненню 
ринкових цілей. 

Економічної 
обґрунтованості 
та 
виправданості 

Проекти інтеграційної 
співпраці мають бути 
окупними та приносити 
прибуток учасникам, який 
перевищить його розмір при 
індивідуальному існуванні. 

Агентства туристичної мережі 
мають лояльніші умови 
співпраці з туристичними 
операторами, що збільшує їх 
розмір комісійної винагороди 
і відповідно прибуток. 

Акторності  

Визначається здійсненням 
інтеграції як процесу, який 
складається з послідовних 
етапів, організовані дії, які 
мають початок та кінець, 
харак-ся життєвим циклом. 

Інтеграцію туристичної 
мережі забезпечує 
франчайзер, який пропонує 
організовані дії, які 
характеризуються життєвим 
циклом. 
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РОЛЬ КОРПОРАЦІЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО РІВНЯ В АСПЕКТІ 

РОЗВИТКУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ 
 
Сучасні процеси функціонування економічних систем характеризуються все 

більшим посиленням ролі та впливу транснаціональних корпорації (далі ТНК) 
на їх функціонування. 

На початку XXI ст. в світі налічується більше 80 тис. ТНК і 850 тис. їх філій. 
Материнські компанії розташовані головним чином в розвинених країнах 
(50,2 тис.), Більше число філій припадає на країни, що розвиваються (495 тис.). 
Близько половини світового промислового виробництва і понад 23 зовнішньої 
торгівлі припадає на ТНК. Вони контролюють приблизно 80% патентів і ліцензій 
на винаходи, нові технології і ноу-хау. Під контролем ТНК знаходяться окремі 
товарні ринки: 90% світового ринку пшениці, кави, кукурудзи, лісоматеріалів, 
тютюну, джуту та залізної руди, 85% – ринку міді і бокситів, 80% – ринку чаю та 
олова, 75% – ринку сирої нафти, натурального каучуку і бананів [4]. 

Корпорації транснаціонального рівня будуються на основі узгодженої 
взаємодії трьох секторів: 1) регулює сектор в формі міждержавних договорів 
про торговельне співробітництво і міжнаціональних альянсів, які об’єднують 
національні корпорації, що мають пересічні ринкові ніші; 2) сектор 
інфраструктури, що включає в себе транснаціональні транспортні, енергетичні, 
банківські, платіжні, телекомунікаційні системи; 3) транснаціональні ринки, 
через які здійснюється експортне імпортний товарообіг. 

Для ТНК нового (п’ятого) покоління властива опора на сучасну науку і 
інноваційний бізнес, що робить їх головними генераторами наукових ідей і 
концепцій та їх розповсюджувачами спільно з новими високими технологіями. 

Глобалізація процесів в світовій економіці на фоні активізації ТНК актуалізує 
питання транснаціоналізації українських компаній, що дозволить виступати їм 
у ролі конкурентоздатних суб’єктів ринку поряд із світовими лідерами.  

В основі стратегії розвитку ТНК лежить інтеграційний підхід, який 
передбачає оптимізацію діяльності не кожної її окремої ланки, а об’єднання в 
цілому. При виборі країни транснаціональні корпорації оцінюють умови 
інвестування за наступними основними критеріями: оцінка місцевого ринку с 
точки зору його ємності, наявності ресурсів, місцерозташування тощо, 
політичної стабільності в країні, правових умов іноземних інвестицій, системи 
оподаткування, характеру торговельної політики, ступенем розвитку 
інфраструктури, захисту інтелектуальної власності, державного регулювання 
економіки, здешевлення робочої сили та рівня її кваліфікації, стабільності 
національної валюти. 
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Для оцінки рівня транснаціоналізації корпорації використовують індекс 
транснаціоналізації, який представляє собою середнє значення наступних трьох 
показників: відносини зарубіжних активів до загального обсягу активів, 
зарубіжних продажів до загального обсягу продажів і чисельності працівників 
за кордоном до загальної кількості зайнятих в корпорації [2]. 

Процеси інтеграції, що відбуваються в сучасному світі, стосуються й 
України, яка переживає економічну кризу, а тому особливо відчуває потребу у 
фінансовій підтримці, технологічній допомозі та широкому досвіді 
міжнародних компаній. Світові економічні зв’язки та взаємодія національних 
економік можуть стабілізувати розвиток продуктивних сил і забезпечити 
зростання життєвого рівня населення. При цьому провідними силами 
поглиблення та розширення цих зв’язків є ТНК. 

В межах вітчизняної національної економічної системи, розвиток 
транснаціональної діяльності, передбачає вирішення двох основних завдань: 
залучення необхідного для розвитку капіталу та проведення власної політики 
експансії на зарубіжних ринках. З цієї позиції розглянемо динаміку поширення 
ідей транснаціоналізації в українському бізнесі. 

Серед об’єктивних проблем, які існують в Україні щодо розширення діяльності 
ТНК, слід підкреслити такі: нестабільність політичного та правового середовища 
країни, курсу національної валюти; нерозвиненість ринкової інфраструктури, 
внутрішнього інвестиційного ринку; обмежена зовнішня орієнтація бізнесу; 
інформаційна відсталість країни; невеликі (у світовому масштабі) розміри бізнес-
груп; криза високотехнологічних галузей економіки тощо. 

Одним із основних недоліків функціонування ТНК в Україні для вітчизняних 
виробників є неспроможність утримувати конкурентні позиції порівняно з 
великими міжнародними корпораціями. Нині на українському ринку оперує 
понад 30 ТНК. Їх інтереси в основному сфокусовано на таких галузях, як 
телекомунікації, електроенергетика, нафтохімічна промисловість, сільське 
господарство, харчова та тютюнова промисловість, громадське харчування, 
виробництво господарських товарів та засобів гігієни. 

Формування власних ТНК означає, що український бізнес формує 
стратегічний напрям свого розвитку в якості повноцінного та рівноправного 
учасника загальносвітових економічних процесів.  

Виділимо напрямки подальшого розвитку діяльності ТНК в Україні: 
1) законодавчо-правове забезпечення діяльності ТНК в Україні, зокрема 

розширення сфери дії державного регулювання інвестиційної діяльності; 
2) використання в Україні досвіду ТНК на основі залучення до активної 

інвестиційної діяльності суб’єктів різноманітних форм власності та 
господарювання для розширення національного товаровиробництва і ринкової 
інфраструктури; 

3) адекватність організації обліку та звітності ТНК та українських 
підприємств [1]; 

4) системна інтеграція України до міжнародних економічних і політичних 
відносин [3]; 

5) створення потужних національних структур, які б мали можливість 
конкурувати з ТНК. Виходячи з можливостей розвитку національних потужних 
структур, є логічним поєднання такого розвитку із безпосередньо стратегією ТНК. 
Стратегія ТНК заснована на глобальному підході, що передбачає оптимізацію 
результату не для кожної окремої ланки, а для об’єднання в цілому [1]. 
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ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ У КОРМОВИРОБНИЦТВІ 
 
Інновації є одним із ключових факторів, який визначає перспективи 

економічного розвитку кормовиробництва. В минулому успіх галузі залежав 
від наявності та доступу до природних ресурсів, однак за ринкових умов 
ефективне кормовиробництво має бути наукоємним. Від нововведень залежить 
конкурентоспроможність продукції тваринництва на вітчизняному і світовому 
ринках, вони є матеріальною основою підвищення ефективності виробництва і 
якості кормової продукції. У зв’язку з цим, галузь дедалі більше набуває 
вигляду інноваційної, тобто пов’язана з постійним використанням інноваційних 
організаційно-управлінських, технологічних та економічних рішень у 
кормовиробництві. 

Проаналізувавши термін «інновація», можна констатувати, що існує три 
погляди щодо поняття «інновація». Перший – інновація ототожнюється з 
нововведенням, новизною [8, с. 44]; другий – інновація розглядається як процес 
створення нової продукції, технології, новизна у сфері організації, економіки, 
управління виробництвом [6, с. 38]; третій – інновація як процес упровадження 
у виробництво нових виробів, сортів, елементів, підходів, що якісно 
відрізняються від попереднього аналога та дають приріст корисного ефекту, 
який заснований на досягненнях науки і техніки [4, с. 56]. Відтак, нововведення 
є конкретним результатом наукових дослідів розробок у вигляді нової 
продукції, техніки, технології, інформації, методики тощо. Своєю чергою, 
нововведення – це процес упровадження новизни з метою зміни управління 
отримання науково-технічного, економічного і соціального ефекту.  

Інновації у кормовиробництві розглядаємо як новий вид кормової культури, 
кормосумішки, новітні технології виробництва, заготівлі та зберігання кормів, 
нові форми організації виробництва та управління галуззю кормовиробництва, 
впровадження яких дає змогу набути відповідного економічного ефекту. 
Інновації не є гомогенними, кожна з них має свої специфічні якісні 
характеристики, що визначають ступінь впливу на господарський розвиток 
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кормовиробництва. Цілеспрямована діяльність з реалізації інновацій у 
кормовиробництві потребує здійснення їх класифікації, що дасть змогу виявити 
сильні і слабкі сторони інновацій, віднаходити резерви та ефективні варіанти 
можливих рішень щодо підвищення ефективності у кормовиробництві (рис. 1). 

 

Рис. 1. Види інновацій в кормовиробництві 
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У науковій літературі питанням класифікації інновацій приділяється значна 
увага [4, 6, 8]. У результаті синтезу наукових підходів до класифікації 
інновацій, у кормовиробництві виділяємо їх за наступними ознаками, а саме, за: 
предметним змістом, інноваційним потенціалом галузі, здатністю до 
поширення, особливостями організації інноваційного процесу в 
кормовиробництві, походженням ідеї нововведення, характером суспільної 
потреби щодо продукції тваринництва і джерелом походження.  

Розглянутий підхід до класифікації інновацій у кормовиробництві має не лише 
теоретичне, а й практичне значення. Він забезпечує своєчасне зосередження уваги 
на основних напрямах інноваційної діяльності, що необхідно для досягнення 
цілей, які постають перед кормовиробництвом [1, с. 137]. 

Інновації у кормовиробництві ґрунтуються на вагомих науково-технічних 
досягненнях відкривають якісно нові можливості для поліпшення або 
створення принципово нових кормових культур, сумішок чи технологій.  

Крім того, інновації у кормовиробництві, що спрямовані на задоволення 
суспільної потреби у продукції тваринництва, можуть реалізуватися вже 
існуючими технологіями виробництва продукції тваринництва через 
підвищення якості кормових ресурсів та поліпшенням технологій її 
виробництва покращеним способом [3, с. 170]. 

Відтак, інноваційна складова розглядається як органічна частина 
економічного середовища кормовиробництва, для якої характерні певні ознаки 
та умови функціонування з метою підвищення ефективності галузі. Під 
інноваційною складовою в кормовиробництві розуміємо процес створення у 
результаті наукових дослідів та впровадження в господарській практиці нових 
сортів кормових культур; новітніх наукоємних технологій виробництва, 
заготівлі та зберігання кормів; використання більш ефективних нових добрив і 
засобів захисту кормових культур; прогресивних форм організації виробництва 
та управління галуззю кормовиробництва, що дає змогу підвищити її 
ефективність [2, с. 38].  

Отже, сучасні масштаби й динамізм кормовиробництва порушили питання: 
розширення можливостей існуючої ресурсної бази кормовиробництва та 
постійного технологічного оновлення виробничих процесів галузі. Нині 
вирішити ці питання можна за допомогою науково-інноваційної діяльності, 
здатної кардинально змінити не лише зміст, а й результати виробничих 
процесів у кормовиробництві та тваринництві. 
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ДО ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Минув той час, коли цільовою функцією ведення підприємницької діяльності 

була лише максимізація прибутку. Сформувались нові тенденції, що вимагають 
від суб’єктів господарювання прогнозованості та інноваційності з метою 
пошуку інноваційної продукції та технологій її виготовлення.  

Імплементація принципів соціальної відповідальності до елементів 
інноваційного потенціалу підприємства є одним із факторів, що забезпечує 
йому стійкі конкурентні переваги через формування позитивного іміджу та 
репутації. Дотримання принципів соціальної відповідальності допомагає 
споживачу сприймати підприємство як відмінне від інших, бачити в ньому 
переваги, яких немає у конкурентів, обирати його в якості постійного місця для 
здійснення покупок та отримання послуг, а також завдяки опосередкованій 
участі в соціальних програмах підприємства (наприклад, купуючи товар чи 
послугу, відсотки прибутку від продажу якого будуть спрямовані на благочинні 
заходи) самому виявляти свою громадянську позицію та долучатись до 
соціально-відповідальної діяльності. 

В умовах поширення концепції соціальної відповідальності традиційна 
концепція управління підриємством, що заснована на показниках фінансової 
звітності (показники прибутковості, ліквідності, структури капіталу, 
операційного аналізу, ринкові показники тощо), втратила свою ефективність, 
оскільки не забезпечує в повному обсязі потреб сьогодення: 

– звітність не передбачає моніторингу соціальних показників; 
– слабкий взаємозв’язок зі стратегічним плануванням; 
– обмежена спрямованість на основних стейкхолдерів підприємства; 
– не передбачається інформаційна відкритість та підзвітність суспільству [3]. 
Вищезазначені недоліки потребують переосмислення фінансово-орієнтованої 

концепції оцінки потенціалу підприємства у напряму багатовекторної, а саме 
соціально-спрямованої, концепції вимірювання результатів діяльності 
підприємства.  

Діяльність на принципах соціальної відповідальності, яку відображають 
нефінансові показники, охоплює широке коло питань – якість менеджменту, 
етику ділової поведінки, структуру і результативність соціальних інвестицій, 
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що пов’язані з розвитком персоналу, підтримкою здоров’я на робочому місці, 
створенням сприятливого середовища на територіях присутності тощо. Ці 
чинники, визначаючи суспільне обличчя підприємства, все більшою мірою 
впливають на формування його ділової репутації, що має певні економічні 
наслідки, а отже і становить елемент одного з видів потенціалу підприємства – 
інноваційного. 

Реалізація інноваційного потенціалу підприємств є одним із головних 
завдань здійснення інноваційної діяльності. При цьому суб’єкти інноваційної 
діяльності повинні дотримуватися умов раціонального використання наявних 
ресурсів, забезпечення прийнятного рівня ризику та найбільш повного 
отримання вигоди від реалізації інноваційних проектів, а отже і включати в 
себе елемент соціальної відповідальності. 

Для суб’єкта інноваційної діяльності головне, щоб у нього була можливість 
творити і результати творчості мали користь. Але в цих умовах відразу ж 
виникає відповідальність інноватора за плоди своєї творчості [2]. 

Норми, що лежать в основі соціальної відповідальності інноватора, 
включають такі чесноти, як правдивість, обов’язковість, совість. Перераховані 
норми відносяться до вимог саморегулювання, які є:  

1. більш гнучкими в порівнянні з формальними нормами; легше адаптуються 
до мінливих умов функціонування;  

2. відкривають легальні можливості впливати на нормотворчість і за рахунок 
залучення різних структур у цей процес формувати комфортні умови 
функціонування підприємницьких структур;  

3. спрямовані на підтримання високих стандартів функціонування бізнесу та 
інноваторів в цьому бізнесі;  

4. дозволяють краще адаптуватися до конкретних умов функціонування. 
Турбота підприємства про своїх працівників, споживачів, територіальну 

громаду й довкілля понад встановлені законами норми, на нашу думку, 
свідчить про розширений ступінь соціальної відповідальності. У таких 
випадках є сенс оцінювати її динаміку, проводити рейтинги, виявляти кращих. 
А розуміння соціальної відповідальності бізнесу як використання лише таких 
способів отримання прибутку, які не завдають шкоди людям, природі, 
суспільству має стати вищим орієнтиром соціальної відповідальності в 
контексті мети не просто здобути позитивний імідж, а покращити своєю 
діяльністю життя суспільства [1, с. 112]. 

У сучасному середовищі функціонування підприємство знаходить партнерів 
для створення механізмів цивілізованого лобіювання своїх інтересів, в тому 
числі в реалізації законодавчих ініціатив, готує умови для постійного діалогу з 
суспільством і розширення сфери впливу на систему державного управління. 
У вітчизняній практиці соціально відповідальний бізнес існує поки тільки в 
середовищі великих корпорацій і меншою мірою притаманний середній і малій 
його формам. Це пояснюється, передусім, відсутністю вільних фінансових 
ресурсів. Крім того, проблемою розвитку тут є нестача кваліфікованих кадрів – 
менеджерів з розвитку та управління соціальними програмами. 

Україні доцільно розробити основні законодавчі положення щодо створення 
національних інтегрованих корпоративних структур і механізму використання 
їхнього інноваційного потенціалу. Планується найближчим часом подібні 
структури в країні створювати в таких галузях як: машинобудування, 
авіабудування, засоби масової інформації, телекомунікації, біотехнології та 
інші високотехнологічні сфери сучасної економіки [2]. 
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Отже, особливості соціальної спрямованості національної економіки 
обумовлюють характер економічних чинників, які мають вплив на 
інноваційний потенціал. Державна науково-інноваційна політика, політика 
фінансових установ, конкурентна стратегія суб’єктів інноваційної діяльності, 
формування груп споживчих переваг та інші чинники, що впливають на 
інноваційний потенціал і на інноваційний процес в цілому, залежать, в тому 
числі, і від соціальної спрямованості державної політики. Найбільш 
багатообіцяючі інновації в технологіях і бізнесі будуть або успішними, або 
невдалими, в залежності від того, чи будуть вони підтримуватися супутніми 
соціальними інноваціями. 

Таким чином, констатуємо факт доцільності розвитку інноваційного 
потенціалу підприємства на засадах соціальної відповідальності, оскільки це 
надасть можливість суб’єкту господарювання реалізувати свій позитивний 
імідж та забезпечити реалізацію високих стандартів ведення бізнесу з метою 
охоплення лідируючих позицій на ринку серед конкурентів. 
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ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
 
В нинішніх ринкових умовах господарювання інтеграційні процеси 

відбуваються практично в усіх галузях народного господарства і сферах 
управління економікою. Територіальний поділ праці вимагає налагодження 
тісних економічних зв’язків між спеціалізованими товаровиробниками та 
підприємствами – постачальниками сировини, матеріалів комплектуючих 
деталей, вузлів. 

Розрізняють внутрішню інтеграцію: всередині країни, регіону, області, 
району, відповідної галузі, території, всередині підприємства, того чи іншого 
виробничого підрозділу. 

У світовій практиці великого значення набувають міжнародні інтеграційні 
процеси, тобто х зовнішня інтеграція, яка дає можливість значно розширити 
технологічні межі виробництва, сприяти спеціалізації виробничих процесів у 
виготовленні вузлів, деталей, напівфабрикатів, готових виробів. 
Найважливішими чинниками, що визначають формування міжнародних 
інтеграційних процесів, виступають: розвиток науково-технічного прогресу, 
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який в нинішніх умовах господарювання є глобальним; інтеграція можливостей 
використання ресурсного потенціалу; глобальне зростання небезпеки загальної 
економічної катастрофи; інтеграція інформаційної сфери. 

Посилення міжнародної інтеграції сприяє поглибленню глобалізації 
економіки, створенню мереж міжнародних виробництв з швидким 
розміщенням потужностей з випуску стандартизованої та уніфікованої 
продукції. У цих умовах тенденцією в розміщенні продуктивних сил є 
мобільність виробництва, зумовлена мобільністю не прив’язаного до місцевості 
капіталу. Ця теза підтверджує створення в нашій країні за останній період 
великої кількості спільних міжнародних підприємств з іноземним капіталом.  

Про важливість розвинутої транспортної галузі України як елемента 
підвищення конкурентоспроможності держави свідчать дані експорт-імпорт 
регіонів України у торгівлі товарами з країнами СНД та ЄС у 2015 році 
(табл. 1) [1]. 

 
Таблиця 1 

Експорт-імпорт регіонів України у торгівлі товарами  

з країнами СНД та ЄС у 2015 році 

 

Експорт Імпорт 
СНД ЄС СНД ЄС 

у % до 
загально- 
го обсягу 
регіону 

у % 
до 
201
4 

у % до 
загаль- 

ного 
обсягу 
регіону 

у % 
до 

2014 

у % до 
загально- 
го обсягу 
регіону 

у % 
до 

2014 

у % до 
загаль- 

ного 
обсягу 
регіону 

у % 
до 

2014 

Усього 20,5 52,5 34,1 76,5 27,9 60,7 40,9 72,8 
У тому числі         

Вінницька 21,7 75,3 32,4 116,0 15,1 28,7 54,8 85,1 
Волинська 20,0 67,5 72,2 96,1 7,5 79,8 85,9 85,3 

Дніпро- 
петровська 

18,6 47,0 21,1 76,8 31,2 78,6 34,2 62,9 

Донецька 22,7 41,8 46,4 65,2 33,2 53,3 13,3 26,6 

Житомирська 25,0 41,4 48,0 85,9 27,5 
174,

1 
55,7 74,9 

Закарпатська 4,6 27,6 90,0 84,1 7,8 16,7 59,6 78,8 
Запорізька 30,6 63,3 28,2 94,6 43,8 61,3 27,5 80,4 

Івано-
Франківська 

19,8 58,0 58,3 86,7 12,4 57,8 69,2 67,6 

Київська 22,1 64,5 30,3 100,1 20,5 55,3 48,0 68,6 
Кіровоградська 27,6 60,6 22,1 53,1 20,8 59,1 39,2 45,7 

Львівська 12,7 61,0 71,9 91,9 8,9 25,9 68,5 61,0 
Миколаївська 28,7 70,7 15,2 120,9 23,1 71,0 24,0 101,8 

Одеська 9,3 82,3 26,0 98,3 12,8 58,2 28,4 43,0 
Полтавська 19,4 56,1 41,0 72,8 37,7 70,8 33,4 90,9 
Рівненська 16,4 49,7 62,5 101,5 23,5 57,9 58,7 77,0 
Херсонська 25,9 59,4 30,5 54,9 12,0 92,2 38,5 83,5 

Хмельницька 21,7 40,3 47,5 106,4 10,4 41,9 55,7 82,8 
м. Київ 13,4 55,4 28,2 71,0 29,1 78,8 38,8 70,3 
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Україна задекларувала готовність здійснити все можливе для модернізації 
своєї транспортної системи шляхом підписання та ратифікації низки 
відповідних міжнародних конвенцій, а також участі в міжнародних 
організаціях, гармонізації внутрішніх норм і стандартів щодо роботи 
транспорту з вимогами європейських acquis communautaire. Зближення 
українського права з acquis communautaire ЄС є не тільки інструментом 
поглиблення економічної кооперації з ЄС, але також важливим засобом 
підвищення подальшого розвитку України в цілому. 

Важливим аспектом у розвитку транспортної системи України, є високий 
коефіцієнт транзитності України, один з найвищих в світі. Геостратегічне 
положення між країнами Європи, Азії та Близького Сходу дозволяє їй бути 
вигідним транзитним мостом для перевезень товарів та пасажирів. Прикладом 
того, яку вагу можуть мати доходи від транзиту є той факт, що біля ¼ ВВП 
Латвії становлять саме доходи від транзиту. 

Провідні фахівці Національного інституту стратегічних досліджень України 
відзначають наступні проблеми інтеграції транспортної системи України до ЄС: 

1) Експлуатаційна несумісність транспортних мереж.  
2) Відсутність ефективної взаємодії в питаннях управління різними видами 

транспорту.  
3) Наявність бар’єрів доступу на ринок транспортних послуг.  
4) Обмеження в умовах експлуатації об’єктів транспортної інфраструктури. 

В якості прикладу можна навести фактор так званою «останньої милі», коли 
підходи до портів знаходяться в ексклюзивному користування залізничних 
доріг чи іншої адміністрації.  

5) Неефективна система фінансування розвитку транспортної 
інфраструктури. Так, усі національні залізничні дороги фінансуються за 
рахунок коштів, що надходять з бюджету. Це не забезпечує рівних умов 
функціонування для усіх економічних суб’єктів [2]. 

Поняття інтеграції, незалежно від суб’єкта господарювання, може бути 
визначено як «внутрішня цілісність (єдність) системи» або може зводитися до 
«стану зв’язаності диференційованих, початково відокремлених частин» [3; 4]. 
Інакше кажучи, інтеграцію слід розглядати як процес об’єднання елементів 
системи. Як відомо, інтеграційні процеси здійснюються у відповідності до 
певних схем, які передбачають вертикальну або горизонтальну консолідацію.  

Для підприємств автомобільного транспорту складові процесу економічної 
інтеграції мають певні етапи (рис. 1). 

Серед інтеграційних процесів на ринку автотранспортних послуг особливе 
місце мають злиття та поглинання.  

У закордонній практиці під злиттям може розумітися об’єднання фірм, у 
результаті якого одна виживає, а інші утрачають самостійність і припиняють 
існування. Поглинання компанії можна визначити як контролювання однією 
компанією іншої, керування з придбанням абсолютного права власності. 
Поглинання компанії здійснюється шляхом скупки акцій підприємства на біржі, 
що означає придбання підприємства. 

У залежності від відношення управлінського персоналу компаній до угоди по 
злиттю компанії можна виділити: 

– дружні злиття – злиття, при яких керівний склад і акціонери що здобуває і 
що здобувається (цільовий, обраної для покупки) компаній підтримують дану 
угоду; 
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– ворожі злиття – злиття і поглинання, при яких керівний склад цільової 
компанії (компанії-мішені) не згодний з угодою, що готується, і здійснює ряд 
проти загарбницьких заходів. 

 

Рис. 1. Етапи процесу економічної інтеграції підприємств  

автомобільного транспорту 
 
Тип злиття залежить від ситуації на ринку, стратегії діяльності компаній і 

ресурсів [5]. Інтеграційні процеси в системі автомобільного транспорту 
здійснюються внаслідок реагування на проблеми, які виникають в системі 
ринкових відносин. Серед основних проблем, залишається низьким рівень 
сервісного обслуговування клієнтів, наявний транзитний потенціал і вигідне 
географічне положення країни використовуються недостатньо. Спостерігається 
відставання в розвитку транспортної мережі, перш за все відставання автодоріг 
загального користування від темпів автомобілізації країни (за останні двадцять 
років їх довжина практично не зростала). 

Нестача інвестицій призвела до старіння основних фондів та рухомого складу, 
що зумовлює невідповідність технічного і технологічного рівня вітчизняного 
транспорту європейським вимогам. Транспорт створює значне техногенне 
навантаження на навколишнє природне середовище, є джерелом третини викидів 
шкідливих речовин в Україні. Найбільшою мірою це стосується автомобільного 
транспорту в містах, де його частка досягає 90%. Незадовільним є рівень безпеки 
дорожнього руху. В середньому за добу в автомобільних катастрофах гине більше 
20 і отримує травми близько 200 учасників дорожнього руху. Рівень дорожнього 
травматизму в Україні перевищує відповідний показник європейських країн 
майже у 10 раз. Цілі державного розвитку на довгострокову перспективу 
викладено у програмному документі «Україна 2020: Стратегія національної 
модернізації», підготовленому Міністерством економіки та Інститутом 
економічного прогнозування у 2009 році [6]. 

Оскільки транспортна галузь є ключовим елементом економічного розвитку 
України і суттєвим джерелом наповнення державного бюджету, головною 
метою інтеграції українських автотранспортних підприємств до ринку 

Етапи процесу економічної інтеграції підприємств  

автомобільного транспорту 

1.Визначення проблеми 

2.Вибір альтернативних варіантів для прийняття рішення 

3.Визначення мети, форм і методів економічної інтеграції 

4.Визначення тривалості процесів у відповідності з 

терміном запланованих дій 

5.Підготовка бюджету економічної інтеграції 

6.Реалізація процесу економічної інтеграції 

7.Аналіз наслідків проведених дій 
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транспортних послуг країн ЄС є забезпечення розвитку експорту транспортних 
послуг, ефективне використання транзитного потенціалу, підвищення 
конкурентоспроможності автомобільного транспорту на міжнародному ринку. 

 

Література: 
1. Ukrstat.org – публикація документів Державної Служби Статистики України. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/zed.htm 
2. Антощишина Н.І. Інтеграційні процеси транспортної системи України в ЄС. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2423 
3. Антонов Г.Д., Иванова О.П. Предпосылки интеграции и эволюция интеграционных 

структур в России // Менеджмент в России и за рубежом. – 2005. – № 5. – С. 31–52. 
4. Шаповал А. О пользе консолидации // Металл. – 2007. – № 5. – С. 18–22. 
5. Злиття та поглинання компаній, типи та особливості. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://msd.in.ua/zlittya-ta-poglinannya-kompanij-tipi-ta-osoblivosti/ 
6. ТРАНСПОРТНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.insat.org.ua/files/anons/1_dod_3.doc 

 
 
 

Zakolodiazhnyi V. O., Postgraduate Student, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Kyiv, Ukraine  
 

INSURANCE MARKET INNOVATIVE DEVELOPMENT IN UKRAINE: 

PROBLEMS AND OBSTACLES 
 
In modern conditions there is a rapid world economy growth observed, the main 

factors of which are implementing innovative nature into all economy areas, 
including the insurance market. Economic growth is due to the introduction of new 
ideas and technologies. However, the insurance market innovations development has 
certain obstacles associated with both economic public policy, and specific situation 
on the financial market as well. 

The development issue of the insurance market in Ukraine is studied in a number 
of works; the number of scientists in research of this issue includes: V. Bazylevych, 
R. Picus, N. Vnukova, L. Hutko, S. Osadets, N. Sahirova, V. Shakhov, and others. 
Research of innovation and their impact on the economic situation engaged such 
scholars as R. Picus, A. Hal’chyns’kyi, I. Krupka, N. Simchenko, D. Chervanov and 
others. 

Today, Ukrainian insurance market has a trend growth observed of insurance 
operations in all types of insurance; there are structural changes in favour of 
voluntary insurance, as well as low volume of life insurance. The current steady 
downward trend in the share of life insurance in terms of premium collected. 

Innovative processes in the national economy have no steady development yet. 
Moreover, there is a regression of enterprises implementing innovations and applying 
innovative processes. Every year this number is reducing. The comparative 
description of Ukraine with innovative developed countries shows that the number of 
enterprises ration is 12-14%, which is 3-4 times less than in other countries. The 
knowledge potential of industrial production in Ukraine is 0.3%, which is much less 
the world level [3, p. 11]. 

Only under the developed system of state funding the innovation activity 
enhancing is possible. The funding system, in turn, creates the necessary material 
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prerequisites for developing innovative processes and provides structural and 
technological restructuring in various industries, promotes concentration of scientific 
and technological capacities in priority areas of economic development, prevents the 
overseas outflow of skilled science and technology potential [2, p. 18]. 

One of the factors which affect the increasing effectiveness of the implementation 
and use of innovation includes the company staff, level of preparedness of managers 
and their willingness and ability to implement innovative measures. 

Staff is a necessary component of the innovation process and development of the 
company, but its motivation in a market economy is determined primarily by derived 
financial reward. 

Motivation provides basic human needs and promotes the transformation of 
innovative potential in actual behaviour, because motivated employees activity is 
aimed at achieving ultimately maximize financial results [2, p. 18]. 

The state plays an important role in the innovative development of the insurance 
market. Indeed, counter acting to market failures in science, technology and 
innovation fields of economy is implemented by the government through the creation 
and implementation of mechanisms: public funding enabling the establishment of 
scientific and technological activities in the public sector and state production of 
scientific and technical knowledge as public goods and public incentives, through 
which the scientific and technological and innovation activities of entities are 
encouraged [1, p. 13]. 

The above mechanisms of applying innovation activity are implemented in practice 
through the legal documents regulating innovation activity in Ukraine. In particular, 
today we can separate the Law of Ukraine «On innovation activity» (as of 04.07.2002 
No 40-IV, edition of 12.05.2012, grounds 5460-17), «On scientific and technical 
activity» (13.12.1991 No 1977-XII, edition of 09.06.2014, grounds 1556-18), «On 
scientific and technical expertise» (10.02.1995, No 51/95-VR, edition of 05.12.2012, 
grounds 5460-17) «On innovation activity priorities in Ukraine» (08.09.2011,  
No 3715-VI, edition of 12.05.2012, grounds 5460-17) and Order of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine as of May 14, 2008, No 447 «On approval of the State target 
economic program «Creation of innovation infrastructure in Ukraine» for 2009-2013». 

This regulatory framework defines, among other things, the amount of innovation 
activity funding. However, in practice, the expenditure of the state budget of Ukraine, 
unfortunately, does not provide significant funds, which is a significant obstacle to 
the innovative development of the insurance market. 

It should be noted that a prominent place is taken by funding within the insurance 
company itself. Financial strategy of insurer may provide additional expenses for 
implementation of various innovative products and implementing innovative 
organizational measures. 

Insurance companies managers must realize that innovation does not always lead 
to a sharp and rapid increase in profitability, such projects are usually long-term, but 
in other cases – can be even unprofitable due to unforeseen economic situations in the 
country and in the world. 

The lack of available scientific analysts in the insurance sector may also constrain 
its innovative development in the country [4, p. 15]. 

Therefore, if the insurer aims to resort to innovation, he has to pay attention to all 
the factors and possess the information on innovative solutions that may be required 
later for analysis. 

Limitations of the Ukrainian insurance market innovative development, as well as 
insurance market limitations in general can include such factors as: 
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low solvency of the population; 
low level of compensation for losses; 
public distrust of insurer and insurance in general; 
lack of purposeful state policy in the field of insurance; weak infrastructure of the 

insurance market; 
low level of skills development; 
lack of reliable tools for long-term placement of insurance reserves; 
low capitalization of insurers [6, p. 621]. 
Thus, the innovative development of the insurance market in Ukraine and 

implementing innovative processes and insurance companies’ infrastructure has a 
number of significant obstacles. Mainly, this is due to the lack of development 
funding and innovative products introduction, lack of analytical information in the 
field of insurance, inadequate skilled employees, low insurance culture of the 
population and economic and political situation in the country. 
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промышленности и тепловой энергетики» (№ госрегистрации 0115U001638). 

 
В современных условиях хозяйствования повышаются требования к уровню 

обслуживания, появляются новые критерии к качеству логистического сервиса, 
то есть возникает необходимость формирования клиентоориентированного 
подхода как ключевого фактора повышения эффективности функционирования 
предприятий угольной промышленности. В связи с этим угледобывающие 
предприятия должны решать проблемы увеличения уровня удовлетворенности 
и лояльности потребителей угольной продукции, внедрять инновационные 
стандарты обслуживания, обучать сотрудников принципам и технологии 
работы с клиентами, рассматривать их жалобы, налаживать взаимоотношения с 
потребителями. Все это способствует повышению общей культуры 
обслуживания потребителей. 

Как отмечают ученые, «…на отечественном рынке клиентоориенти- 
рованность может стать конкурентным преимуществом…» [1]. По мнению 
специалистов, «…Чем раньше компания начнет внедрять клиенто- 
ориентированный подход, тем быстрее она получит конкурентные 
преимущества, лояльных клиентов и дополнительную прибыль» [2]. Данный 
подход «предполагает знание потребителя, его привычки и мотивы 
приобретения того или иного товара» [3]. 

По оценке исследовательской группы TARP, средняя отдача от инвестиций в 
качественный сервис для промышленных предприятий составляет 100%, для 
финансовых компаний и банковских учреждений – до 170%, предприятий в 
сфере розничной торговли – до 200% [2]. 

Анализ литературы показывает, что не существует единого научного подхода 
к определению клиентоориентированности. Как правило, под этим термином 
понимается стратегия бизнеса, концепция маркетинга отношений, инструмент 
повышения качества обслуживания и уровня лояльности и удовлетворенности 
клиентов. По мнению ведущих ученых и специалистов, 
клиентоориентированность рассматривается как: «целенаправленные и 
системные действия компании, цель которых превзойти ожидания своих 
клиентов» [2]; «ориентация человека в своей работе на внутреннего или 
внешнего клиента с целью определения его потребностей и интересов, а также 
принятия их во внимание и учета в дальнейшей работе» [4]; «учение выявлять 
потребности клиента и эффективно удовлетворять их» [4]; «современная 
концепция управления предприятием, в основе которой знания о клиентах и их 
потребностях, что позволяет формировать потребительскую лояльность, 
поддерживать постоянных и привлекать новых клиентов за счет предложений, 
которые максимально удовлетворяют их потребности» [5, с. 69]. 
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Таким образом, обслуживание потребителей является процессом 
формирования добавленной ценности для потребителя при минимизации затрат 
ресурсов. Понимание обслуживания потребителей как вида деятельности 
предполагает возможность управления этой деятельностью на основе 
клиентоориентированного подхода. 

В результате проведенного исследования обоснована целесообразность 
дифференцирования потребителей угольной продукции на крупно-, средне- и 
мелкооптовых, исходя из объемов их ежегодного спроса. Как показывает 
анализ показателей сбытовой деятельности угледобывающих предприятий 
Украины, ежемесячные объемы поставки угля крупнооптовым потребителям 
(угледобывающие предприятия, коксохимические заводы, теплоэлектро- 
станции) составляют от 10 тыс. т, среднеоптовым (посреднические 
организации) – от 60–70 т, мелкооптовым (котельные теплоснабжения 
дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, больниц, жилых 
домов и население) – до 10 т. 

Под обслуживанием потребителей угольной продукции авторы данной 
статьи понимают организацию комплекса взаимосвязанных, последовательно 
выполняемых процессов сбытовой деятельности и транспортных услуг, 
направленных на удовлетворение спроса потребителей путем поставки им 
необходимого объема угля для осуществления производственного процесса 
(крупнооптовые), дальнейшей реализации угля с целью получения прибыли 
(среднеоптовые) и обеспечения бытовых нужд (мелкооптовые потребители). 

Выявлено, что для угольной промышленности характерным является 
неравномерность отгрузки угольной продукции потребителям по дням и 
месяцам. Существуют разные закономерности спроса на уголь для каждой 
группы потребителей (рис. 1).  

 

Рис. 1. Динамика объемов отгрузки угля потребителям  

на одном из отечественных угледобывающих предприятий 
 
При этом особенностью организации сбытовой деятельности 

угледобывающего предприятия являются постоянные колебания, то есть 
нестабильность спроса крупно- и среднеоптовых потребителей на угольную 
продукцию.  
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Для выявления и оценки уровня нестабильности спроса на угольную 
продукцию рассчитывается индекс сезонных колебаний:  

%,100. 
y

y
I i

сез  

где iy  – среднее значение показателя за i-й период года; y  – общее среднее 

значение за все года. 
Как показали расчеты, наблюдается значительный уровень индекса сезонных 

колебаний спроса среднеоптовых потребителей на уголь. Спрос на угольную 
продукцию крупнооптовых потребителей имеет слабые сезонные колебания 
(рис. 2). Это необходимо учитывать при разработке планов отгрузки угольной 
продукции. 

крупнооптовые потребители 

 

среднеоптовые потребители 

 

Рис. 2. Сезонные колебания спроса потребителей угольной продукции 
 
Обследование показывает, что в 2015 г. удельный вес поставок на ряде 

угледобывающих предприятий Украины в структуре отгрузки угля 
крупнооптовым потребителям составлял 86–90%, среднеоптовым – 3–10%, а 
мелкооптовым – 1–3%. 

Таким образом, предложен клиентоориентированный подход к 
обслуживанию потребителей угольной продукции на основе их 
дифференцирования, который в отличие от существующих учитывает объемы 
ежегодного спроса разных групп потребителей и выявленные их особенности.  

Реализация данного подхода будет способствовать улучшению 
взаимоотношений угледобывающего предприятия с разными категориями 
потребителей, повышению качества сервиса, уменьшению времени на доставку 
угольной продукции, увеличению объемов реализации, расширению рынков 
сбыта из-за появления новых сегментов, своевременному реагированию на 
изменения спроса потребителей и конъюнктуры рынка, повышению принятия 
управленческих решений по организации сбытовой деятельности. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТОВИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ 

ІНФРАСТРУКТУРОЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
 
Важливою умовою подолання кризових явищ у національній економіці є 

ефективне функціонування залізничного транспорту, центральним стрижнем 
якого є інфраструктура. Саме тому необхідно, з одного боку, забезпечити 
єдність основних ланок суб’єктів господарської діяльності, з іншого – рівний та 
недискримінаційний доступ перевізників до інфраструктури.  

Для реалізації даноі стратегії потрібно проаналізувати досвід управління 
інфраструктурою залізничного транспорту закордонних держав, у першу чергу, 
Європейського Союзу.  

Основним документом, що регламентує розвиток інфраструктури, є 
директива ЄС 91/440, у якій пропонується відділити функції управління 
експлуатаційною діяльністю залізниць від інфраструктури та впровадити 
обов’язковий розподіл їхніх доходів і витрат. 

Слід зазначити, що вибір моделі управління інфраструктурою залежить від 
особливостей конкретної держави і вимагає індивідуального підходу в кожному 
випадку [1]. 

Враховуючи аналіз світових моделей управління інфраструктури 
залізничного транспорту та рекомендацій Директиви ЄС 91/440, дане 
дослідження спрямоване на вдосконалення моделі управління інфраструктурою 
вітчизняного залізничного транспорту.  

З’ясовано, що у світовій практиці існує дві основні моделі реформування 
залізничного транспорту: вертикальне розділення та вертикальна інтеграція. 
У першому випадку має місце відокремлення інфраструктури від перевізної 
діяльності, у другому – інтеграція оператора перевезень і володіння 
інфраструктури. Першу модель називають «європейською», другу – 
«американською». 

В рамках «європейської» моделі існують два принципово різні варіанти. 
Перший – затверджений у 1991 р., передбачав певну ступінь забезпечення 
відкритості доступу до інфраструктури кожної держави для перевізників інших 
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держав, але не передбачав розподілу інфраструктури та перевізного процесу 
всередині залізничної системи кожної держави («вертикальний доступ»).  

Другий, що ґрунтується на розробках реформаторів залізниць Швеції та 
Великобританії, передбачає повний «вертикальний розподіл» інфраструктури 
(монопольний сектор) та перевізного процесу (сектор вільної конкуренції). 
Незалежні перевізники використовують інфраструктуру, якою володіє 
монополія, а остання не має права здійснювати перевезення власним рухомим 
складом. Метою моделі «вертикального поділу» є забезпечення рівного та 
недискримінаційного доступу перевізників до інфраструктури. 

В рамках «американської» моделі передбачено збереження єдності 
інфраструктури та перевізного процесу, коли перевізники володіють 
інфраструктурою, а конкуренція здійснюється між такими вертикально 
інтегрованими системами як у міждержавному, так і внутрішньодержавному 
масштабі [1]. 

Практика більшості країн, де незалежним перевізникам було надано доступ 
до інфраструктури за принципом «вертикального розподілу», дозволяє зробити 
висновок, що таким чином забезпечується незначний ступінь конкуренції. 
Підвищення платежів за інфраструктуру, що стягуються з вантажних 
перевізників, стримується скоріше конкуренцією з автомобільним транспортом, 
ніж всередині галузі.  

Великою проблемою при відокремленні інфраструктури від перевізного 
процесу є інвестування в розвиток інфраструктури, в тому числі залучення 
приватних інвестицій. 

Отже, вибір моделі управління інфраструктурою залежить від умов 
конкретної держави, тому він індивідуальний у кожному випадку. Разом з тим, 
законодавством ЄС рекомендовано «європейську» модель управління 
залізничним транспортом [2, с. 25]. 

Основна директива ЄС 91/440, яка регламентує розвиток інфраструктури, 
пропонувала членам Європейського союзу відділити функції управління 
експлуатаційною діяльністю залізниць від інфраструктури та впровадити 
обов’язковий розподіл їхніх доходів і витрат. Згідно зі ст. 2 виданого документа 
запропоновано утворювати окремо залізничну інфраструктуру та залізничні 
підприємства (компанії-оператори) [3].  

У Директиві 91/440, скоригованій у 2001 році, визначено: 
«… – залізничне підприємство – це будь-яке підприємство, приватне чи 

державне, що отримало ліцензію згідно з чинним законодавством, основною 
діяльністю якого є надання послуг з перевезення вантажів та пасажирів 
залізничним транспортом. При цьому тяга поїздів повинна бути забезпечена 
цим підприємством. До цього поняття належать також підприємства, що 
забезпечують тільки тягу; 

– компанія, що управляє інфраструктурою, – це будь-який орган чи 
підприємство, обов’язками якого є утворення та утримання залізничної 
інфраструктури» [2, с. 3–4].  

«Однак розподіл компаній та відкритий доступ до залізничної 
інфраструктури не повинні призвести до фрагментації галузі та розпорошення 
кваліфікованих кадрів. Для координації діяльності компанії інфраструктури і 
експлуатаційних компаній-операторів та регулювання між ними нормальних 
відносин держава організовує сильну й незалежну адміністрацію, яка має бути 
наділена відповідними функціями [2, 5, 6]. 
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Беручи до уваги стратегічне значення залізничного транспорту, Директива 
констатує, що держава, без сумніву, і надалі залишиться основним власником 
інфраструктури залізниць та завжди буде мати право контролю її діяльності, а 
перевезення вантажів та пасажирів будуть виконуватися на конкурентній 
основі» [6]. 

Окрім того, варто зазначити основні положення директиви, що наведені далі, 
які пропонується застосовути до управління залізничною інфраструктурою і до 
процесів перевезень залізничних підприємств, які засновані або будуть 
засновані в одній з держав-членів, а саме [4]: 

незалежність управління, відокремлення управління інфраструктурою та 
процесів перевезень, доступ до залізничної інфраструктури, безпека. 

Угода про асоціацію України до ЄС передбачає, що Директива Ради 
91/440/ЄС має бути імплементована через 8 років після вступу в дію Угоди 
(тобто до 1 листопада 2022 р.). 

Припускаючи, що незабаром буде прийнята нова редакція закону України 
«Про залізничний транспорт», для розробки нормативних документів для 
імплементації буде потреба в дуже технічних спеціалізованих знаннях 
європейського законодавства з подібних питань.  

Початком удосконалення управління інфраструктурою на сучасному етапі 
має бути зміна (адаптування) діючого законодавства або прийняти нового для 
імплементації Директиви 91/440/ЕС щодо такого: 

1. гарантування відокремлення управління інфраструктурою та 
перевезеннями та їх рахунками; 

2. надання всім залізничним перевізникам незалежність для комерційної 
поведінки; 

3. уникнення передачі допомоги, яка виділяється на інфраструктуру, на 
перевезення і навпаки (перехресного субсидування); 

4. запровадження правила оплати за використання інфраструктури на основі 
недискримінаційного підходу; 

5. надання права доступу іноземним групам для виконання міжнародних 
вантажних і пасажирських перевезень; 

6. надання доступу до колії для міжнародних комбінованих перевезень; 
7. забезпечення виконання зобов’язань щодо громадських пасажирських 

перевезень і відповідних контрактів на комерційних засадах (тендер і, якщо 
неможливо, компенсація за виконання громадських пасажирських перевезень на 
основі реальних витрат, як визначено Додатком до Регламенту 1370/2007/ЄC); 

8. забезпечення стабільних фінансових структур для державних залізничних 
підприємств; 

9. зниження заборгованості до рівнів, які не заважають стабільному 
фінансовому менеджменту (може включати державну допомогу для зменшення 
боргів). 

Отже, вивчення досвіду закордонних держав, у першу чергу членів ЄС, щодо 
управління інфраструктурою залізничного транспорту надає можливість 
уникнути значної кількості проблем, які мали місце під час імплементації 
Директиви 91/140, та врахувати особливості діяльності залізничного 
транспорту України в розробці нормативних документів, серед яких нова 
редакція проекту закону «Про залізничний транспорт». 
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ІСТОРІОГРАФІЯ МЕХАНІЗМІВ МІСТОРЕГУЛЮВАННЯ 
 
До сьогодення пострадянські країни мали дві основні моделі механізмів 

місторегулювання – адміністративна, побудована на адміністративних 
рішеннях та проектному регулюванні, і правова, яка використовує правові та 
економічні методи планового регулювання. 

В часи радянської влади розвивалася перша модель, як найбільш адекватна 
радянській системі господарювання. 

Бурний розвиток міст в XIX-XX ст. було різко призупинено в період революції, 
в результаті чого практично всі системи міського господарства було зруйновано, 
всі місторегулюючі питання перейшли в ведення органу внутрішніх справ та 
державної безпеки – ВЧК, котрий поряд з основною діяльністю – боротьбою з 
ворогами революції адміністративними заходами перерозподіляв всі ресурси. 
Безпосередньо в цей час почалося заселення бідних в квартири більш 
забезпечених. Квартирну плату було відмінено. Міське господарство 
функціонувало по закону «військового комунізму» та самовиживання. 

В 20-і роки при переході країни до нової економічної політики (НЕП) 
з’явилися елементи товарно – грошових відносин і почалося поновлення міст 
та міського господарства. Період НЕП був нетривалий, всього 4 роки, але 
досить продуктивний. Він дозволив оновити міське господарство та міста. 
В кінці 20-х років були прийняті рішення по впровадженню обґрунтованної 
системи оплати за житло та комунальні послуги, які враховували рівень 
доходів населення. Почали розвиватися децентралізовані системи 
комунального управління, створюватися житлові кооперативи та товариства, 
котрі займалися житловим будівництвом. 

В кінці 20-х років почалося формування нового аспекта державного 
управління, в основу якого було покладено принципи жорсткої централізації та 
галузевого управління. Було створено орган державного управління – 
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Держплан, наркомати, систему планових органів і систему директивних 
п’ятирічних та річних планів розвитку галузей народного господарства.  

В кінці 30-х років держава взяла курс на розвиток адміністративно – 
командної системи, в якій товарно – грошові відносини і плюралізм форм 
власності було зруйновано. В формулі товарно – грошових відносин за основу 
було визначено матеріальні ресурси, вартісна, грошова оцінка яких стала 
співставною величиною. Усі матеріальні ресурси були зосереджені в руках 
держави, а оперативне управління було передано на рівень союзних 
міністерств, їх основною задачою став розвиток промислової бази. 

Управління таким складним організмом, як місто, в умовах централізованої 
економіки, здійснювалося міською Радою та її виконавчим органом – 
виконкомом, функції якого зводилися в дублюванні розпоряджень вишестоячих 
органів влади, так як система розселення розвивалася як придаток до розвитку 
промисловості. 

Основні принципи управління розвитком міста було сформовано в 30-ті роки, 
коли стратегічним завданням стало проведення індустріалізації. Територія міста 
була представлена підприємствами, розвиток яких місто повинно було 
забезпечити. Створення та розвиток галузі важкої промисловості на довгі роки 
визначило основні напрями розвитку міста та методів їх управління. 

В системі методологічних принципів управління містом було встановлено 
основний принцип – пріоритет галузевої системи управління. Соціально – 
економічний розвиток територіальної системи, яким є місто, було 
співпідпорядковано по відношенню до розвитку виробничої інфраструктури. 
Життєдіяльність системи управління містом базувалася на директивному 
централізованому плануванні і розподілі під план матеріальних ресурсів. 
ЇЇ можливо представити як військово – мобілізаційну, що дозволяла 
концентрувати зусилля на визначених, головних напрямках ресурси країни. Ця 
система забезпечила на певних етапах розвитку радянського суспільства (в 
період індустріалізації, відбудови після війни, розвитку нових галузей 
народного господарства в 60-70-і роки: аерокосмічної, нафтогазової, 
біологічної, освоєння цілинних земель та ін.) поступовий розвиток системи 
розселення та процесів урбанізації. Задачі і функції управління містом значно 
перевищували можливості органів влади міста і навіть регіону. Можливості 
рішення таких задач були у міністерств і відомств. В результаті діючого 
механізма управління ресурси (земля, вода, міська інфраструктура) в вартість 
виробленої продукції включалося тільки частково, і відповідно економічна 
основа їх відтворення не створювалася.  

Будівництво міста відбувалося на нових територіях, забудова яких вважалася 
дешевше проведення реконструкції в межах забудованної частини. Економіка 
міста розглядалася не як ціле, а розмежувалася на частини – економіку 
транспорта, будівництва, побутового обслуговування. 

Перехід до ринкових умов господарювання принципо змінює механізм 
формування матеріально – фінансових ресурсів, забезпечующих процесс 
відтворення міських фондів, і потребує створення нової моделі управління містом. 
Держава перестала бути єдиним власником нерухомості та фінансових ресурсів, в 
містобудівний процес залучилося безліч фізичних та юридичних осіб, 
активізувався оборот нерухомості і земельних ділянок. Таким чином, основною 
задачою управління містом є створення умов, що забезпечать рівні можливості та 
інтереси учасників містобудівної діяльності. Ефективність такої системи 
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підтверджена досвідом розвинутіх країн, в яких місторегулювання – одна із 
важливих функцій органів державної влади і місцевого самоврядування [1]. 

Основні труднощі росту міста і їх нерегульованого розвитку лежать в області 
теоретично – планувального та соціально – суспільного розвитку.  

Майбутній генплан, чи його концепція, базуються на реальних оціночних 
процедурах. Вони повинні відображати диференційний підхід до землі, 
забудови, характеру містобудівної ситуації, в тому числі планувально – 
просторової, для об’єктів будівництва і в оцінці якості середовища. Вартісним 
орієнтиром тут може бути:  

– споживча вартість, 
– попит,  
– ціна, 
– прибуток. 
В цілому, зрозумілі економічні ринкові чинники, тісно пов’язані з іншими, 

якими оперують архітектори, інженери, вчені: 
– якість, 
– надійність,  
– красота. 
Актуально вивчення таких нових параметрів містобудівних об’єктів: 
– ціна товару (послуги); 
– аналіз цін; 
– ринок попиту на об’єкти, товари, послуги; 
– пропозиція об’єктів, товарів; 
– доходи, збитки і економічна ефективність. 
Актуальним є впровадження менеджменту містобудівництва, під яким 

розуміється взаємопов’язана діяльність різних сфер планування, структур 
управління і фінансування у розвитку міста. Механізм регулювання 
містобудівної діяльності включає і стратегічне планування. І на сьогодні 
структура плану стратегічного планування розвитку міста являє собою таку 
систему планів: 

– основні напрямки чи концепції розвитку на майбутнє міста (10-15 років) з 
варіантами і розрахунками; 

– плани розвитку міста на 3-4-х річний термін, інколи більше; 
– тактичні чи мобільні плани по ситуаціях в містобудівному аспекті, 

інженерно-технічному, екологічному чи іншому, які відображають адаптаційні 
процеси до мінливих явищ; 

– плани і програми цільового характеру, пов’язані з державним чи 
регіональним плануванням. 

Таким чином, можливо визначити, що складність дослідження міста 
випливає з різноманітних уявлень про нього. Але при цьому є дещо загальне: в 
усьому різноманітті типів, форм, чисельності, природних умов різних міст, ми 
уявляємо його як єдине ціле – на визначному крупномасштабному рівні 
вивчення (макрорівень) та, у той же час, на мікрорівні актуально дослідження 
таких форм міського мешкання, як квартали, центральна частина міста та ін. 
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ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК  

ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ 
 
В теперішній час загальновизнаною концепцією стратегічного менеджменту 

є вартісно-орієнтоване управління (VBM, Value-Based Management), 
спрямоване на збільшення вартості компанії в процесі прийняття як поточних, 
так і стратегічних рішень 

Передумови формування нового теоретичного підходу до управління 
визначила зміна уявлень власників бізнесу про оцінку їх добробуту, які почали 
порівнювати його ні з величиною залучених ресурсів, а з вартістю компанії. 
Крім того, концепція вартісного менеджменту виходить з єдиного підходу до 
оцінки майбутніх і наявних активів, використовуючи критерії ефективності, 
засновані на майбутніх дисконтованих грошових потоках [10]. 

Результати перших досліджень, присвячених оцінці вартості компанії, 
відображені в роботах А. Маршалла, М. Міллера, І. Фішера, Ф. Модільяні 
[8, 9, 11]. Розроблені вченими моделі ґрунтувались на аналізі генерованих 
грошових потоків і вартості капіталу, інвестованого в діяльність компанії. При 
цьому, ключовим фактором зростання вартості бізнесу вважалась позитивна 
чиста поточна вартість інвестиційних проектів (NPV, Net Present Value). 
З застосуванням VBM було усунуто протиріччя, коли оцінка ефективності 
інвестиційної діяльності проводилася на основі грошових потоків (за критерієм 
NPV), а операційної діяльності – на основі прибутку. 

Подальший розвиток вартісного підходу до управління щодо його практичної 
адаптації отримало в роботах А. Раппапорта [1]. Вчений запропонував новий 
спосіб вирішення актуального в той час питання співвіднесення внутрішньої 
вартості компанії та її капіталізації, на основі чого б приймалися інвестиційні 
рішення учасниками фінансових ринків США і Західної Європи. Розроблена 
ним модель дозволяла врахувати інтереси як внутрішніх, так і зовнішніх 
зацікавлених осіб компанії (стейкхолдерів). У той же час у зв’язку з 
домінуванням в 1980-і роки проблем корпоративного управління 
запропонована концепція, базуючись на оцінці ефективності діяльності з точки 
зору її впливу на акціонерну вартість, не враховувала баланс інтересів 
стейкхолдерів, віддаючи перевагу власникам бізнесу. 

На початку 1990-х років фахівці зіткнулися з проблемою джерела отримання 
достовірної інформації для оцінки вартості компанії – фінансової 
(бухгалтерської) звітності компанії, що містить показник прибутку, проте з 
економічної точки зору таким не являється, оскільки не враховує в повній мірі 
витрати за користування власним капіталом. У цей період американською 
компанією Stern Stewart & Co була розроблена модель розрахунку показника 
економічної доданої вартості (Economic Value Added, EVA) на основі 
трансформації даних бухгалтерської звітності [2]. У відповідності з концепцією 
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EVA, економічний прибуток формується тільки тоді, коли дохід компанії 
повністю покрив всі операційні витрати компанії, податки і витрати на 
обслуговування інвестованого капіталу, і призначений для оцінки ефективності 
діяльності компанії за обраний період. 

Економічний зміст показника EVA полягає в тому, що капітал компанії 
повинен працювати з такою ефективністю, щоб забезпечити норму 
прибутковості, необхідну інвестором (акціонером) на вкладений капітал. Норма 
прибутковості – встановлена інвестором (акціонером) порогова ставка доходу, 
яка необхідна на вкладений капітал з урахуванням відповідного інвестиційного 
ризику компанії. Існують два основних способи розрахунку показника EVA: 

1. EVA= (NOPAT – WACC) • Інвестований капітал  
2 EVA= (ROІ – WACC) • Інвестований капітал 
де NOPAT – чистий операційний прибуток після вирахування податків до 

сплати відсотків; WACC – середньозважена ціна інвестованого капіталу, 
Інвестований капітал – сукупний капітал, інвестований у підприємство, ROІ – 
прибуток на капітал підприємства. 

Головна ідея EVA полягає в наступному: інвестор повинен отримувати таку 
віддачу на вкладений капітал, яка б компенсувала прийнятий ним ризик, 
відображений в вартості інвестованого капіталу. Якщо цього не відбувається, 
то компанія фактично є збитковою з точки зору стратегічних інвесторів. 
Застосування EVA дозволяє відстежувати реалізацію стратегії на різних рівнях 
управління. Крім того, з використанням цього інструменту, як правило, 
приймаються більш якісні інвестиційні рішення в порівнянні з тими, основу 
яких складають такі критерії, як, наприклад, рентабельність інвестицій або 
прибуток на акцію. Відповідно до даного підходу, компанія не повинна 
прагнути нарощувати капітал понад необхідних розмірів, але повинна розуміти, 
що кінцева мета її діяльності – це створення вартості шляхом збільшення 
позитивного спреду (різниці рентабельності інвестицій і вартості капіталу), 
помноженого на інвестований капітал. Даний підхід робить новий акцент на 
мінімізацію величини капіталу, задіяного в операційному процесі, і витрат на 
його обслуговування. Актуальність цього підходу обґрунтовується тим, що 
компанії, які вже усвідомили необхідність зниження операційних витрат, до сих 
пір приділяють мало уваги зменшенню надлишку капіталу. Найбільш значуща 
перевага даного індикатора полягає в тому, що співробітники компанії 
починають думати як акціонери, у них формується стратегічне, вартісно-
орієнтоване мислення. «Використання принципу економічного прибутку – це 
ознака правильно обраної аналітичної моделі, яка необхідна для виконання 
радами директорів стратегічної ролі на етапі розробки концепції стратегії 
компанії і на етапі оцінки її виконання» [7].  

Одночасно з концепцією EVA в кінці 90-х рр. 20 століття виник новий підхід 
до вартісного управління, що ґрунтувався на показнику грошової доданої 
вартості (CVA). У методі доданої вартості потоку грошових коштів – CVA 
(Cash Value Added) виокремлюються стратегічні і нестратегічні інвестиції. За 
задумом авторів [3, 4, 5, 6], такий поділ дозволяє менеджерам зосередити увагу 
на перспективних планах розвитку підприємства. На відміну від EVA, CVA 
більшою мірою опирається на поточні і майбутні грошові потоки. 
Методологічною основою грошової доданої вартості є показник грошової 
рентабельності інвестицій (CFROI). Розрахунок цього індикатора базується на 
прогнозних грошових потоках від операційної діяльності організації. З одного 
боку, це дозволяє врахувати майбутні очікування стейкхолдерів компанії, з 
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іншого – ускладнює розрахунки даного показника. Іншим суттєвим недоліком 
концепції CVA є те, що вона передбачає оцінку витрат на обслуговування 
капіталу протягом усього строку корисного використання активу. Разом з тим, 
як правило, відомі тільки альтернативні витрати по використанню капіталу 
поточного періоду. В результаті, це призводить до зіставлення показників 
різних часових інтервалів, що спотворює оцінку CVA. 
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT  

IN SUSTAINABLE BUSINESS DEVELOPMENT 
 
In the economic theory there has always been a dilemma whether to emphasize the 

overwhelming value of human or follow the pragmatic aim of creating added value. 
During a long period in human history in the production process the position of salaried 
employee with certain responsibilities or factory worker staying long hours with no 
financial reward for working overtime was different. At the beginning of 20

th
 century 

companies started to handle various corporate policies, connected with treating people in 
a more conscious way due to some changes in human behaviour and social structure. 
This included establishing insurance, redundancy pay, medical care. 

The situation altered by the late 1940s, when labour management and welfare work 
had been integrated under the banner of personnel administration. As the importance 
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of people to the success of firms was increasingly recognized throughout the 1970s 
and 1980s, personnel administration became personnel management and eventually 
human resource management [1, p. 12]. However, the human capital evaluation 
approaches were still not concrete and precise.  

Under the modern conditions in the 21
st
 century the world economy faces the 

emergence of smart factory – unarguable milestone of the Fourth Industrial Revolution. 
This presupposes the involvement of cybernetics and cloud computing into the 
production process. In sense of extensive business development the role of human mind 
and set of skills is considerably different. Technical assistance and maintenance is no 
longer valuable without decentralized decision-making process and high level of 
employee empowerment throughout the company. Employees are encouraged by their 
executives to set up new practices and programmes, particularly not only in the 
manufacturing sphere, but also in social responsibility and corporate culture. 

Moreover, high level of individual engagement and constant commitment is among 
the top five most crucial and indispensable characteristics required due to changes in 
human perception of life. The accurate system of features in the view of human 
resource management in the company is similar, but still with an extent of flexibility 
(Figure 1). 

 

Fig. 1. Impact factors of labour performance within the company 

Source: by author 
 
The extensive and far-reaching individual development in sense of corporate 

performance is considered as a key factor in doing sustainable business. The idea of 
sustainability is dedicated to solving current and future problems of human 
generation with simultaneous qualitative shifts in human consciousness and, as a 
result, labor efficiency, in every sphere of life, from economic and social to political 
and cultural. 
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The need in performing technical movements and servicing production facilities 
has transformed into a brand new one, connected with continuous process of self-
improvement and employee engagement. The unique set of skills, both innate and 
acquired, is the main target object for a potential employer on the labour market.  

Sustainable human resource management is a cross functional task. It assumes that 
employees’ individual objectives include improved employability, increased desire to 
participate in decision-making processes, higher quality of life, and balancing roles 
within and outside of work (work-life-balance). In general, the approach 
conceptualizes sustainability as a mutual benefit for all stakeholders and as a 
contribution to long-term economic sustainability. Economic success alone is not 
regarded as sufficient for long-term organizational viability [2, p. 161]. 

All things considered, the future corporate sustainability is predetermined by 
effective human resource management (recruitment, retention, development). Due to 
the fact that requirements to personnel and production needs have noticeably 
changed, the non-typical approaches to employees’ development as well as education 
programmes within the company are the overwhelming factors for establishing 
sustainable business practices in the next five years.  
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ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ  

СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Збалансована система показників (Balanced Scorecard) – це інструмент 

управління, розроблений на початку 1990-х років Робертом Капланом і Девідом 
Нортоном, який дозволяє реалізовувати стратегію підприємства на основі 
збалансування ключових показників його діяльності (KPI) за основними 
тематичними складовими (перспективами) – «фінанси», «клієнти (споживачі)», 
«бізнес-процеси», «навчання та зростання (розвиток)». Станом на 2015 рік більше 
50% підприємств США, Великобританії, Північної Європі та Японії 
використовували в своїй практиці збалансовану систему показників (BSC) [1, с. 6]. 

За Нортоном і Капланом, в кожній з перспектив виокремлюються специфічні 
цілі (objectives), які конкретизуються відповідними показниками (lagging 
indicators, leading indicators), бажане значення яких (target) повинно прагнути 
досягнути підприємство. Причинно-наслідкові зв’язки існують як між цілями і 
ключовими показниками в межах однієї перспективи, так і між всіма 
перспективами системи. Отже, при здійсненні каскадного руху в межах BSC 
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при переході від перспективи вищого до перспективи нижчого рівня, повинно 
бути наочно видно, як досягнення  

цілей і ключових показників перспективи нижчого рівня впливає на 
досягнення цілей перспективи вищого рівня. 

Цілі фінансової складової мають давати уявлення про те, яких фінансових 
показників повинно досягнути підприємство, щоб забезпечити реалізацію своєї 
стратегії та задовольнити акціонерів. Прикладами таких цілей можуть бути 
зростання прибутковості, доходів. 

Цілі складової «Клієнти» повинні конкретизувати характер взаємодії з 
клієнтами, що дозволить реалізувати стратегію підприємства. Прикладами 
таких цілей може бути розширення кола споживачів, покращення сервісу. 

Цілі перспективи «Бізнес-процеси» мають вказувати на те, у який спосіб 
необхідно оптимізувати бізнес-процеси, щоб забезпечити максимізацію 
фінансового результату (удосконалення ризик-менеджменту).  

Цілі складової «Навчання та розвиток» повинні окреслювати загальні 
напрямки роботи з людськими ресурсами, що необхідні задля забезпечення 
реалізації відповідних бізнес-процесів (зростання компетентності персоналу, 
вдосконалення системи мотивації та контролю). 

Слід зазначити, що автори даної концепції наголошували на варіативності і 
недогматичності щодо назв, змісту й кількості виділених перспектив 
стратегічної карти концепції BSC [2]. 

Cхематичне зображення взаємозв’язків між елементами BSC (стратегічна 
карта) дозволяє встановити причинно-наслідкові зв’язки між результатами, 
отриманими внаслідок ефективної організації роботи підприємства в межах 
відповідних перспектив [3, с. 21]. Розробка стратегічної карти та відповідної 
системи показників (KPI) повинна доповнюватись визначенням методів їх 
розрахунку, граничних значень (мінімальних та максимальних рівнів) та 
питомої ваги кожного показника в межах окремої перспективи і питомої ваги 
кожної перспективи в загальній системі збалансованих показників. 

Однак, класична конфігурація BSC не розкриває стратегічно важливих 
аспектів забезпечення сталого розвитку підприємства. В 2002 році група 
науковців на чолі з Ф. Фігге розробила концепцію збалансованої системи 
показників сталого розвитку (SBSC). Дані дослідники пропонують наступні 
підходи до інтеграції соціальних і екологічних аспектів в традиційну BSC: 

− інтеграція даних аспектів в існуючі перспективи BSC. На думку 
вищевказаних науковців, за цим підходом логіка BSC залишається практично 
повністю ринковою – процеси обміну, які відбуваються за межами ринкового 
механізму майже не враховуються. Тому такий підхід доречний для аспектів 
сталого розвитку, які вже були попередньо долучені до ринкової системи 
(наприклад, для виробників еко-орієнтованої продукції); 

− створення відповідної окремої перспективи в BSC (згідно з термінологією 
Ф. Фігге – «неринкової»). Екологічні та соціальні аспекти при цьому можуть 
прямо впливати на фінансову перспективу або опосередковано через інші 
перспективи та повинні бути виражені показниками, що пов’язуються з 
фінансовою перспективою ієрархічними причинно-наслідковими зв’язками; 

− формулювання окремої системи показників. На думку основоположника 
досліджень SBSC Фігге, вартісно-орієнтоване управління сталим розвитком 
неможливе без одночасного використання першого або другого підходу, тобто 
така система показників може бути лише їх доповненням [4, с. 7-9]. Крім того, 
перших два підходи не є взаємовиключними для одночасного використання. 
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Однак, на думку професора Джанет Батлер, існування автономної SBSC є 
цілком доцільним для підприємств, у яких немає впровадженого загального 
BSC, що прагнуть підкреслити стратегічну значущість аспектів сталого 
розвитку без видатків на імплементацію повноцінного BSC, та для підприємств, 
для яких корпоративна соціальна відповідальність є критично важливою 
цінністю, що не прагнуть переглядати оригінальний формат BSC [5, с. 3]. 

За Фігге, процес формулювання SBSC має відповідати наступним вимогам: 
– призводити до вартісно-орієнтованого управління екологічними і 

соціальними аспектами; 
– екологічні і соціальні аспекти мають бути інтегровані в загальну систему 

управління підприємством; 
– враховувати специфіку діяльності конкретного підприємства; 
– екологічні і соціальні аспекти мають бути проаналізовані з точки зору 

стратегічної значущості, що визначатиме підхід до формування SBSC (виділення 
їх у окрему перспективу чи абсорбація існуючими складовими) [4, с. 10]. 

 

Рис. 1. Основні трансформації перспектив класичної системи BSC  

у систему збалансованих показників сталого розвитку (SBSC)  

Джерело: [6, с. 106] 
 
Перспективами подальших досліджень є розробка SBSC для українських 

машинобудівних підприємств відповідно до існуючих підходів до інтеграції 
нефінансових аспектів в BSC з конкретизованими ключовими показниками 
діяльності (KPI) та стратегічними картами. 
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завдань та ініціатив, спрямованих над досягнення зазначеної цілі. 

Включення у перспективу проміжних показників, що характеризують 

вплив підвищення корпоративних екологічних і соціальних стандартів 
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MARKETING APPROACH TO STRATEGIC MANAGEMENT  

BY INNOVATIVE ACTIVITY OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 
 
Strategic management is the foundation of innovation organization, and it is 

designed to answer these important questions: at what position the company is now; 
position in which it would like to be in three, five, ten years; what is way you can 
achieve the desired position; what should we do for start? Strategic management 
decisions related to the involvement of large resources and can have serious and long-
term consequences for the organization. 

Each industrial enterprise in the normal course of business has to solve two crucial 
tasks: first, a search among a limited number of beneficial companies, prospective 
partners, forming long-term relationships which will provide an opportunity not only 
to realize their internal benefits more efficient, but also create new; secondly, 
strengthening and developing already existing relationships between enterprise and 
consumer as part of a system for sustainable, progressive development of the 
enterprise multiplication of production capacity, the advantages of obtaining synergy 
effects through communication in relationships (marketing strategy development). 

The enterprise readiness for consumption production and technical production 
becomes a kind of connecting link between available resources of the enterprise and 
the desire to achieve corporate objectives by building partnerships. In this way the 
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financial resources of industrial enterprise provide the opportunity to update the fixed 
assets, to develop and implement innovative solutions that apply the latest technology 
to produce competitive products and generate desire to buy products in connection 
with the growing pace of production, increase loyalty and innovation activity, due to 
which the company increases its level of market activity – looking for new partners, 
increases the demand for products for industrial purposes. 

Sufficient and free enterprise resource cause the appearance to effectively use the 
products in their own business process, because then bought products can be 
processed further to create new products with modern equipment, the company 
sufficiently highly qualified professionals, and even a presence of its own design 
office, administrative work is on high, made timely strategic organizational 
transformation and so on. 

Efficient organizational structure of the enterprise and successful marketing 
activities create new opportunities of sales of goods manufactured, and, again, 
generate desire to buy products and stimulate the enterprise in terms of consumption 
of industrial products. Therefore, the indicator «willingness of the consumer to the 
consumption of products of the enterprise» should be considered as the ability of an 
enterprise to consume the products of production and technical destination, that is, to 
have the sufficiency of resources available for purchase, for further use in production 
process and marketing of new products, and the desire to use the company’s products 
in their own business processes (loyalty). In addition, it should be remembered that 
the readiness is organizational and economic foundation, relationship management, 
social relationship. Readiness reflects two main components of activity of the 
enterprise: the organization for its functioning as a whole or individual units and 
economic results of management [8]. The complexity of the decision-making process 
about the purchase is the result of the influence of the formal organization, a large 
number of participants, technical and economic factors, conditions in the external 
environment in which the company operates, and the significance of the sums of 
money involved in the transaction [7]. 

A new market economy model, focused on the consumer, has put new demands on 
one of the main participants in the market industry. The manufacturer no longer 
dictates the «rules of the game»: he is forced to focus on the needs of consumers by 
developing partnerships not only with buyers of their products, but also with partners 
that directly affect the process of satisfaction of the consumer and competitiveness of 
the enterprise as a whole. However, the modern period of development of the 
economy of Ukraine is characterized by instability and constant transformation, 
therefore, industrial enterprises face problems of survival and the choice of directions 
of development. In such conditions, the development enterprise can be secured 
through the establishment of additional competitive advantages by matching their 
interests with opportunities in the enterprise partner. Therefore, one of the problems 
is the formation of an effective system of relationship of the enterprise with partners, 
which in turn depends on the level of business partners attraction. The existence of 
these problems are caused by the imperfection of theoretical, methodical and 
methodological basis for the formation of effective interrelations of the enterprise 
with partners and identify business attraction partners. 

In our opinion industrial enterprise should be considered as part of the system 
«consumer-enterprise-partner». Based on the literature analysis we revealed that the 
concept of affiliate marketing, change the traditional marketing goals – profit 
maximization – in favor of building effective, mutually beneficial relations with all 
participants of the market environment. 
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF INNOVATIVE 

PUBLIC UTILITIES DEVELOPMENT GOVERNANCE OF HOUSING  

AND UTILITIES INFRASTRUCTURE 
 
In view of economy transformation in Ukraine aimed at reformation of public 

utilities governance system of housing and utilities infrastructure (HUI), it is 
necessary to elaborate principally new scheme of its governance which would be 
based on solution of the most important issues on social, ecological, economic and 
scientific, and technological development of housing and utilities and infrastructure.  

Theoretical and practical problems of organizational and economic mechanism 
refinement of public utility companies were researched by home and foreign scholars as 
Abalkin L., Andriychuk V., Bunich P., Kruglov M., Kulman A., Landina T., Laft J., 
Luzan Yu., Minaiev E., Mostenska T., Oliynyk O., Paskhaver B., Pavlov V., Sabluk P., 
Chukhno A., Sheremet O., Yashchenko Yu. and others. A great contribution in the 
research of separate aspects of HUI companies reformation and development, including 
innovative development government, was made by Herasymchuk Z., Hura N., 
Danuliuk M., Kachala T. Kramarenko H., Melnychuk V., Onyshchuk H., Poluianov V., 
Semchuk H. and others. Despite the fact of thorough problem analysis on reformation 
and innovative development of HUI companies, afore-cited researches require further 
extension and final correction with a stress on development and refinement of 
organizational and economic mechanism of innovative development governance, taking 
into account decentralization processes [1]. 
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The aim of research is to develop organizational and economic mechanism for 
innovative development governance of HUI within authority decentralization.  

Having systematised the main approaches to definition of term «organizational and 
economic mechanism», author have suggested organizational and economic 
mechanism to be a system of economic relations, principles, methods, instruments 
and organisational forms of governance which would assist in strengthening of 
competition advantages in the housing service market, achievement of effective 
social, ecological and economic activity results and in refinement of social and 
ecological situation on the places of territorial communities where under-
investigation companies function [using 2, p. 10]. 

Organizational and economic mechanism of innovative development governance 
of HUI companies, as any other organizational and economic mechanism, must not 
exist as closed and separate system, but dynamic and open one that takes into 
consideration all internal and external factors as far as both company and its 
innovative development can be influenced by different impacts and factors.  

Innovative development governance of HUI companies includes development of 
governance principles, structure of organizational and economic mechanism 
governance, functions and management decisions that allow in perspective to come to 
the aim – to reach the level of profitable activity under condition of high socially 
relevant and ecologically responsible level of HUI companies` activity (picture 1). 

According to the author`s suggested organizational and economic mechanism of 
main principles development governance of HUI companies, there should be the 
following principles: complexity, being systematic, determinativeness, heredity, 
flexibility, openness, stability, adequacy of social and economic situation, 
interconsistency, synergism, emergency, principle of conservation and development 
of competition advantages and other [3]. Moreover, author took into consideration 
importance and role increase of local self-government in terms of innovative 
development of public utilities under conditions of authority decentralization and 
distinguished special principles of innovative development as: socially oriented 
partnership and stimulating tariff regulation [4]. 

The aim of organizational and economic mechanism of innovative development 
governance of HUI companies is the providing with socially oriented, ecologically 
responsible, and economically profitable functioning and under-research companies 
development. This mechanism includes economic and organizational constituent of 
innovative development governance, takes into account tendencies of sectors in HUI 
companies, envisages the introduction of organisational and economic decisions on 
innovative development, its monitoring, receiving of economic, scientific and 
technical, social and ecological results, also effectiveness evaluation of organisational 
and economic decisions implementation and reverse contact for decision correction. 

On the account of authority delegation to local self-government in accordance with 
decentralization processes, municipalities have an opportunity to introduce their own 
policy against investors, choose the directions of implementation and realisation of 
innovations and more effectively use innovative products manufactured on the 
community territories.  

Owing to decentralization of authority powers on public utilities activity, following 
results are obvious: financial; economic; social; ecological, political, governmental 
and organisational effects that are seen when coordination is intensified and there is 
cooperation of municipal organisations. The enumerated effects show once more the 
advantages of municipal cooperation with HUI companies on innovative 
development governance and its role in quality upgrading in providing territorial 
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communities with municipal services. That is why conclusion can be made that 
conceptual basis of innovative HUI companies development governance is defined by 
means of nationwide directions of conducting long-term scientific and technological 
policy, important element of which is quality upgrading of housing services and 
decrease of negative influence on environment. 

 

Fig. 1. Organizational and Economic Mechanism  

of Innovative Development Governance of HUI Companies 
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ПРИНЦИПИ СИНЕРГІЇ ТА СИНТЕЛЕКТИКИ  

У ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР  
 
Ефективність роботи кластерних структур підтверджується успішною світовою 

практикою їхнього функціонування. До найбільш відомих кластерів належить 
Силіконова долина (Silicon Valley) у штаті Каліфорнія, яка характеризується 
значною щільністю високотехнологічних компаній, пов’язаних із виробництвом 
комп’ютерів та їх складових, особливо мікропроцесорів, а також програмного 
забезпечення, пристроїв мобільного зв’язку, біотехнології тощо і кластер з 
біотехнології та молекулярної медицини VBС (Vienna BioCenter), до складу якого 
входять такі відомі фармацевтичні компанії, як Novartis, Baxter, Eli Lilly, 
Boehringer Ingelheim, кожна з яких має власні біомедичні центри, R&D 
лабораторії, що мають міжнародне визнання та інші. 

Взаємодія структурних елементів кластеру дозволяє отримати специфічні 
ефекти, які не є простою сумою результатів діяльності його окремих 
підрозділів. Незважаючи на значну увагу з боку вчених і велику кількість 
публікацій, аналіз ефективності кластерів досі потребує особливої уваги, що і 
обумовло вибір тематики даного наукового дискурсу.  

По-перше, розглядаючи кластери, слід підкреслити появу синергетичного 
ефекту у результаті взаємодії його учасників. Ефект синергії виникає, коли 
результат роботи кожного окремого суб’єкта впливає на загальний результат 
роботи кластера і навпаки. Його важко визначити кількісно, тому джерела 
виникнення синергії поділяють на чотири основні категорії: збільшення 
доходів; зниження витрат; скорочення податкових відрахувань; зниження 
обсягу додаткових інвестицій. Поняття «синергії» об’єднує п’ять основних 
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характеристик: складність; кооперативність; когерентність; інтенсивність; 
кількість взаємозв’язків [1, с. 68-70]. 

Останній пункт означає, що ефект взаємодії декількох елементів (ĒVАВ) буде 
набагато вищим, ніж проста арифметична сума окремих елементів від їх 
діяльності (EVА+EVВ), тобто: 

 
 

Таким чином, синергетичний ефект взаємодії залежить від структури 
елементів складної відкритої системи, що поєднуються у систему, від способу 
їхньої взаємодії, гармонії та щільності зв’язків між ними. Синергетичні ефекти 
можуть бути як позитивними, так і негативними. Позитивний ефект синергії 
виникає в ситуації, коли в результаті взаємодії та погодженого функціонування 
ряду елементів системи рівень невизначеності в економічних взаємодіях 
знижується: 

 
 

де N – ступінь невизначеності в процесі взаємодії; 
І1…Іn – окремі елементи системи, що вступають у взаємодію; 
n – кількість суб’єктів, які вступають у процес взаємодії. 
Від’ємний (негативний) ефект синергії проявляється в тому випадку, коли в 

процесі взаємодії рівень невизначеності не тільки не знижується, а й, навпаки, 
зростає: 

     nn ININIIN ...... 11   , 

Від’ємний синергетичний ефект може виникнути внаслідок протиріч в 
економічній політиці держави, невідповідності певних регуляторних актів, 
правил та норм, що стимулює формування фінансових схем та інших тіньових 
інститутів, взаємодія яких збільшує рівень невизначеності в економічних 
взаємодіях. 

Поряд із ефектом синергії виділяють ще один специфічний інтеграційний 
ефект, який має соціальну природу і є результатом співпраці учасників кластерної 
структури, – це підвищення інтелектуального потенціалу кластеру як системи, 
акумуляції його так званих «творчих елементів». На думку Данилюк-Черних І.М., 
«… синтелектика є доповненням синергетики, розглядає процеси і механізми 
інтелектуальної взаємодії з досягненням синтелектуального ефекту з наступним 
переходом його в комплексний синергетичний ефект…» [2, с. 150]. У результаті 
взаємодії працівників кластеру можуть бути отримані наступні результати. По-
перше, коли загальний результат є сумою внесків окремих учасників внаслідок 
поділу загальної задачі на окремі частини. По-друге, можливе невиконання 
поставленого завдання через появу конфліктів у колективі. Третій варіант – це 
сумісне вирішення задач шляхом співпраці всіх учасників, об’єднання 
інтелектуальних зусиль, обміну досвідом та інше. 

Таким чином, інтеграція учасників у кластерну структуру передбачає 
отримання специфічного соціального ефекту взаємодії персоналу кластеру. 
Синтелектуальний ефект характеризується складністю оцінки і має бути 
проаналізований при інтеграції підприємств, оскільки може чинити як 
позитивний, так і негативний вплив на роботу сформованого об’єднання. 
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ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛІНГ  

В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМТВОМ 
 
В умовах становлення ринкових відносин будь-яке підприємство незалежно від 

форми власності стає економічно і юридично самостійним. Таке положення 
підприємства як суб’єкта ринкових відносин зумовлює об’єктивний процес 
зростання ролі і значення функцій керування: вони наповнюються новим змістом. 

Найважливішим засобом успішного функціонування підприємства є 
контролінг, оскільки він забезпечує необхідною інформацією для прийняття 
управлінських рішень шляхом інтеграції процесів збору, обробки, підготовки, 
аналізу та інтерпретації інформації; надає інформацію для керування 
трудовими і фінансовими ресурсами; забезпечує виживання підприємства на 
рівнях стратегічного і аналітичного управління. 

Функціонування будь-якої системи управління вимагає правильної організації 
інформаційного забезпечення, тобто наявності сукупності оброблених відомостей 
про стан об’єктів фінансово-господарської діяльності, які відповідають вимогам 
управлінського блоку. У свою чергу інформаційне забезпечення включає в себе 
інформаційну систему, що має в своєму розпорядженні необхідний 
інформаційний фонд і систему інформаційних потоків. 

Однією з причин виникнення кризової ситуації на багатьох українських 
підприємствах є низький рівень менеджменту. Саме некваліфіковані та 
помилкові дії керівництва привели велику кількість суб’єктів господарювання 
на межу банкрутства. Істотним фактором, який зумовлює прийняття 
неправильних управлінських рішень, є відсутність на вітчизняних 
підприємствах ефективної системи контролінгу. 

Сьогодні не існує однозначного визначення поняття «контролінг», але 
практично ніхто не заперечує, що це нова концепція управління, породжена 
практикою сучасного менеджменту. Контролінг (від англ. Control – керівництво, 
регулювання, управління, контроль) далеко не вичерпується контролем [3]. 

Основна ідея концепції контролінгу полягає в підвищенні ефективності 
оперативного та стратегічного управління підприємством за допомогою 
створення обліково-аналітичної системи, що представляє собою синтез 
елементів обліку, аналізу, контролю, планування. Оперативний контролінг, при 
цьому, забезпечує прибутковість і ліквідність підприємства шляхом виявлення 
причинно-наслідкових зв’язків при зіставленні виручки від реалізації і витрат. 

Розрізняють два основних види контролінгу – оперативний і стратегічний. 
Сутність стратегічного контролінгу полягає в забезпеченні виживання 
підприємства, його орієнтації на потенціал успіху, що може бути 
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охарактеризований як шанси і ризики. Оперативний контролінг витікає із 
стратегічного і координує процеси оперативного планування, контролю, обліку 
і звітності. 

Сутність оперативного контролінгу полягає у формування засобів і методів 
ефективного управління поточними цілями підприємства. 

Досягнення поставленої мети можливе шляхом логічного аналізу та 
формалізації проблем, які можуть виникнути в ході організації контролінгу, 
причин їх появи і засобів, що дозволяють їм протистояти. 

Основним завданням оперативного контролінгу є забезпечення методичної, 
інформаційної та інструментальної підтримки менеджерів підприємства для 
досягнення запланованого рівня прибутку, рентабельності і ліквідності у 
короткостроковому періоді. 

В області оперативного обліку сучасний контролінг не може задовольнятися 
лише даними фінансового (бухгалтерського) обліку, так як цей облік в першу 
чергу орієнтований на зовнішнього користувача і ведеться за правилами і 
розпорядженням державних органів. У цьому обліку не фігурують багато 
понять і категорії економіки підприємства, без яких актуальна оцінка витрат і 
результатів неможлива. До числа таких понять відносяться всі види 
калькуляційних витрат, наведені (дисконтовані або нарощені) вартості і т.д., 
тому для реалізації функцій оперативного контролінгу на підприємстві 
необхідний принципово інший вид обліку-управлінський облік. 

Важливим елементом оперативного контролінгу є інформаційне 
забезпечення прийняття рішень по структурі виробничих програм. Рішення про 
виробничу програмі можуть прийматися на основі обмежень по виробничим 
потужностям, але частіше зустрічається випадок, коли «слабким місцем» є збут. 
Для проведення аналізу виробничої програми широке поширення отримали 
часткова калькуляція і розрахунок маржинального прибутку (сум покриття). На 
основі цієї інформації робиться висновок про вигідність виробництва окремих 
продуктів, продуктових груп, ефективності роботи підрозділів, використання 
каналів збуту і т.п. Типовими прикладами є система управлінського обліку 
директ-костинг і ступінчастий розрахунок сум покриття на основі віднесення 
витрат до об’єктів. 

На основі аналізу можливої програми випуску, а також впливу на результат 
змін у програмі, обсягів збуту, витрат, цін можна зробити висновок про 
доцільність виробництва певного асортименту продукції. У результаті аналізу 
передбачуваної виробничої програми можна уявити градацію цілей 
підприємства не тільки за продуктами, продуктовим програмами, але і по 
функціональним підрозділам і проектам. Ці дані є основою для наступного 
планування виробничих програм і дозволяють виявити можливі організаційно-
технологічні проблеми. 

Моделювання різних ситуацій дозволяє прораховувати можливі зміни 
господарського середовища і заздалегідь бути до них готовим. При цьому 
використовується інформація про майбутні процеси. В основі моделювання 
лежать фінансово-економічні розрахунки, які дозволяють спрогнозувати 
передбачуваний вплив на ціль можливих альтернатив, проаналізувати і оцінити 
альтернативи і контролювати ступінь досягнення мети. Проведення таких 
розрахунків дозволяє контролеру отримувати інформацію про ймовірні зміни і 
моделювати альтернативні варіанти виробництва, а керівникові – заздалегідь 
бути готовим до різних змін господарського середовища та своєчасно приймати 
адекватні рішення, тобто управляти внутрішніми параметрами, такими, як 
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обсяг виробництва і постійні витрати, для того щоб кращим чином досягати 
бажаних цілей. 

Розрахунки дозволяють не тільки знаходити оптимальні поєднання обороту, 
витрат і прибутку, а й контролювати їх реалізацію. Порівнюючи планові дані з 
фактичними в процесі реалізації планів, проводять контрольні розрахунки і 
аналізують відхилення. 

В організаціях, що розрізняють і визнають важливість оперативного 
контролінгу у фінансовому управлінні підприємством, виділяють самостійні 
організаційні підрозділи оперативного контролінгу. 

Оперативний контролінг і маркетинг дозволяють усунути вузькі місця 
результатів діяльності організації, планувати і забезпечувати досягнення таких 
цілей, як дохід на інвестований капітал, грошові потоки, плановий обсяг сум 
покриття по асортименту товарів, керувати за допомогою факторів, що 
впливають на витрати й результати, прибутком у межах поточного періоду. 
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ПІДПРИЄМСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ:  

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
 
Сьогодні, в умовах складності та невизначеності зовнішнього середовища 

постає нагальна потреба в формуванні та розробці ефективних стратегій 
розвитку національних машинобудівних підприємств.  

Основою для прийняття рішень щодо формування та реалізації стратегії 
розвитку машинобудівного підприємства вважаємо проведення оцінки стану 
середовища розвитку машинобудівних підприємств з урахуванням впливу 
протиріч зовнішнього та внутрішнього щодо підприємства середовища. 

В роботі [1] автором обґрунтовано доцільність формування стратегії 
розвитку підприємства за методичним підходом у відповідності з 
концептуальною схемою з врахуванням наступних етапів:  

Етап 1. Формування, обґрунтування та вибір необхідної і достатньої системи 
показників, що відображають стан середовища функціонування та розвитку 
машинобудівних підприємств; 

Етап 2. Діагностика та оцінка поточного стану функціонування та розвитку 
машинобудівного підприємства; 
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Етап 3. Формування матриці стратегії розвитку; 
Етап 4. Формування стратегічного профілю розвитку підприємства; 
Етап 5. Формування стратегічного плану заходів з реалізації обраних 

стратегій. 
Для вирішення задач 1-3 етапів доцільним є розрахунок інтегральних 

показників (ІП) загального рівня розвитку машинобудівного підприємства та 
рівня сприятливості до розвитку підприємства у зовнішньому середовищі за 
формулою 1.  





n

i

ii

1

КЗНІЧРІП           (1) 

де ІЧПі – частковий інтегральний показник рівня розвитку і-ої складової 
загального розвитку підприємства (запропонованими складовими за 
збалансоваю системою показників (ЗСП): фінансової, клієнтської, бізнес-
процесів, навчання і розвитку та інноваційно-інвестиційної); або частковий 
інтегральний показник сприятливості до розвитку і-ої складової зовнішнього 
середовища (запропонованими складовими: загального стану економіки, 
інноваційне – інвестиційного середовища непрямого та прямого впливу); 

КЗНі – коефіцієнт значущості і-го часткового інтегрального показника за 
визначеними складовими (окремо для складових загального рівня розвитку та 
окремо для складових сприятливості зовнішнього середовища). 

Оскільки важливість п’яти складових ЗСП розвитку підприємства: 
фінансової, клієнтської, бізнес-процесів, персоналу та навчання і інноваційно-
інвестиційної складової не є тотожною, для її визначення доречно 
застосовувати експертні методи.  

В дослідженні було опитано 20 експертів: керівників підприємств та 
фінансових менеджерів сукупності досліджуваних машинобудівних 
підприємств Харківського регіону з використанням 5 бальної шкали, які 
визначили з достатнім ступенем погодженості думок (коефіцієнт конкордації 
дорівнює 0,594), що коефіцієнт значущості фінансової складової становить 
0,2568, коефіцієнт значущості клієнтської складової становить 0,1757, 
складової бізнес-процесів становить 0,1937, коефіцієнт значущості складової 
персонал та навчання 0,1847 та інноваційно-інвестиційної складової становить 
0,1892. Як бачимо найбільший рівень значущості надано фінансовій складовій, 
що свідчить про її важливість для розвитку підприємства та щільний 
взаємозв’язок за думкою експертів з іншими складовими.  

З використанням оцінок експертів щодо коефіцієнтів значущості обраних 
складових розраховано інтегральний показник загального рівня розвитку, який 
враховує думки керівників та менеджерів щодо вагомості тієї або іншої 
складової ЗСП для розвитку машинобудівного підприємства. 

Для більш наочного представлення результатів розрахунків доцільно 
привласнити кожному підприємству відповідні ранги за роками згідно із 
значенням інтегрального показника рівня їх загального розвитку. При цьому 
найвищий ранг – перший – відповідає підприємству з найбільшим значенням 
інтегрального показника, а найнижчий – з найменшим значенням (табл. 1). 

Аналізуючи дані таблиці 1 можна зробити наступні висновки: 
серед підприємств (22,2%) які покращили своє становище за цей період є: ВАТ 

«Турбоатом», ПАТ НВП «Теплоавтомат», ПАТ Харківський електротехнічний 
завод «Трансзв`язок», ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе». 
Але 27,78% підприємств, серед яких ПАТ «ФЕД», ПАТ «Харківський 
підшипниковий завод», ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод», та ін. 
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характеризуються зниженням загального рівня розвитку, що свідчить про 
наявність на цих підприємствах невирішених протиріч у складових їх 
життєдіяльності за ЗСП, що потребує підвищення рівня дієвості стратегічного 
управління на цих підприємствах та розробки відповідних стратегій їх розвитку; 

необхідно відзначити, що серед даної сукупності машинобудівних 
підприємств лідерами щодо рівня загального розвитку та відповідно й рівня 
розвитку складових життєдіяльності за ЗСП є 38,89% підприємств, серед яких 
такі як: ВАТ «Турбоатом» (ранг 4 в 2014 році та ранг 1 в 2015 році), ПАТ 
«Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» (ранг 1 в 2014 році та 
ранг 3 в 2015 році), ПАТ «Вовчанський агрегатний завод» (2 ранг в 2014 та в 
2015 році), ПАТ «завод ім. Фрунзе» (3 ранг в 2014 році та 4 ранг в 2015 році); 

загальний рівень інтегральних показників розвитку сукупності аналізованих 
підприємств є достатньо низьким (як показали розрахунки: від 0,099 до рівня 
0,3903 в 2015 р.), оскільки максимальне значення інтегрального показнику 
відповідає одиниці, тобто на підприємствах спостерігається подальший 
розвиток кризових явищ у різних сферах життєдіяльності. 

 
Таблиця 1  

Ранги для машинобудівних підприємств щодо рівня загального розвитку 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
ПАТ «Харківський машинову- 
дівний завод «Світло шахтаря» 

3 2 3 4 1 3 

2 ПАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» 13 11 10 11 15 16 
3 ПАТ «Електромашина» 9 9 8 7 5 5 

4 
ПАТ «Харківський 
верстатобудівний завод» 

14 18 12 14 12 15 

5 
ПрАТ «Харківський завод 
штампів та пресформ» 

4 8 7 6 6 6 

6 ПАТ НВП «Теплоавтомат» 16 13 15 10 14 10 
7 ПАТ «завод ім. Фрунзе» 1 4 4 5 3 4 

8 
ПАТ Куп’янський 
машинобудівний завод 

12 15 13 15 17 14 

9 
ВАТ Ізюмський 
тепловозоремонтний завод 

17 14 16 17 16 18 

10 
ПАТ Харківський електротехніч-
ний завод «Трансзв`язок» 

6 7 9 8 10 7 

11 
ПАТ «Харківський тракторний 
завод ім. С. Орджонікідзе» 

15 12 11 12 11 9 

12 ВАТ «Турбоатом» 5 5 5 2 4 1 

13 
ПАТ «Харківський 
електроапаратний завод» 

10 10 14 13 8 12 

14 
ПАТ «Харківський 
підшипниковий завод» 

7 6 6 9 9 11 

15 ПАТ «Завод Промзв’язок» 18 17 18 18 18 17 

16 
ПАТ «Вовчанський агрегатний 
завод» 

2 1 1 1 2 2 

17 ПАТ «ФЕД» 8 3 2 3 7 8 

18 
ВАТ «Мереф’янський 
механічний завод» 

11 16 17 16 13 13 
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Таким чином, національні машинобудівні підприємства потребують 
проведення ефективних управлінських заходів щодо формування стратегій їх 
розвитку з врахуванням спрямованості внутрішніх та зовнішніх можливостей 
підприємств до розв’язання існуючих протиріч.  
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ГЕНЕЗИС ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ФОРМ  

ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУРВ УМОВАХ ВИНИКНЕННЯ  

І РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН 
 
В умовах глобалізації, корпоратизація міжгосподарських зв’язків, створення 

міжрегіональних, національних вертикально-горизонтально-інтегрованих 
структур, ефективно позначається на інноваційному розвитку агробізнесу, 
обороті ресурсів і капіталу та зниженні рівня трансакційних витрат в аграрному 
секторі економіки. Керованість досягається завдяки централізації 
управлінських функцій, що передбачає єдину фінансову, інвестиційну, 
маркетингову та цінову систему управлінської політики. 

Ключовим чинником вирішення зазначеної проблеми є підвищення якості 
корпоративного управління, призначення якого, перш за все, полягає в 
гармонізації відносин між різними структурами інтегрованого підприємства, 
задоволенні потреб і дотриманні інтересів кожного з учасників бізнесу, 
підвищенні інвестиційної привабливості компаній на основі забезпечення їх 
відвертості і прозорості. 

Сучасний етап розвитку аграрного сектора економіки України характеризується 
розвитком інтеграційних процесів міжгосподарської кооперації, вертикальної та 
горизонтальної інтеграції, що ефективно позначається на структурній 
трансформації галузей аграрного сектора економіки, активізації інноваційно-
інвестиційних процесів і модернізації агропромислового виробництва. В умовах 
збереження диспаритету цін на сільськогосподарську і промислову продукцію, 
структурних диспропорцій у рівні розвитку галузей аграрного сектора економіки, 
нестійкого фінансового становища багатьох сільгосптоваровиробників, 
недоступність кредитних ресурсів, найбільш затребуваним є формування та 
розвиток стратегії інтегрованого зростання (вертикальної й горизонтальної 
інтеграції) аграрних підприємств. 

Інтеграція, з одного боку забезпечує відкриття нових можливостей для 
суб’єктів ринку, з іншого – гармонізує міжгосподарські відносини. 

Під інтеграцією прийнято розуміти об’єднання зусиль декількох організацій 
для досягнення загальних цілей, зміцнення їх конкурентоспроможності і 
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підвищення ефективності господарської діяльності. Підсумком процесу 
інтеграції є створення інтегрованих підприємств, що акумулюють значні 
ресурси і здатних проводити узгоджену політику в області технологій, цін, 
маркетингу, реклами тощо.  

Як стверджує П.Т. Саблук інтеграція охоплює широке коло різноманітних 
економічних явищ і процесів зближення, пристосування, узгодження 
діяльності, об’єднання підприємств та підприємців на основі спільних 
результатів господарювання [1, 2]. 

Такої ж позиції дотримуються і М. Гатаулін, Ю. Стратонович та Р. Гайсин, які 
розглядають інтеграція як комплекс організаційних форм розвиненої співпраці 
економічних суб’єктів різних сфер, галузей і видів діяльності, економічною 
основою якої є суспільний розподіл праці, спеціалізація і кооперація [3]. 

Слід погодитись із А.Поповим який вбачає в інтеграції сукупність 
організаційно-економічних відносин між господарюючими суб’єктами як 
елементами, що взаємодіють у складі інтегрованої структури як інтеграційного 
цілого, на координаційних або субкоординаційних засадах з метою 
встановлення стійких взаємодій, що повторюються, в процесах організації 
виробництва, праці і управління, обміну результатами виробництва з метою 
гармонізації економічних інтересів, досягнення синергетичного ефекту при 
спільній діяльності [4]. 

З консолідованої позиції інтеграцію розглядає О. Гудзь, яка розглядає її на 
рівні окремих суб’єктів господарювання як коаліційне об’єднання діяльності 
деяких функцій підприємств при збереженні ними юридичної та частково, 
економічної самостійності [5]. 

Наступне тлумачення дане інтеграції М. Арахом як процес створення 
оптимальної структури міжнародної економіки та безперешкодного 
функціонування механізмів координації та уніфікації, на нашу думку, не в 
повній мірі розкриває сутності інтеграції та опирається лише оптимізації 
структури міжнародної економіки. Проте важчаємо що інтеграція передбачає 
більш ширші економічні та політичні процеси. 

Такої ж думки і, Б. Баласс який стверджує що інтеграція, базується на розвитку 
економічних і політичних процесів у різних країнах, із врахуванням чого 
запропонував дуже широке визначення інтеграції «як процес та як стан речей». 
Інтеграція як процес означає заходи, покликані усунути дискримінацію між 
суб’єктами господарювання, а інтеграція – як стан може бути представлена як 
відсутність різних форм дискримінації між національними господарствами [6]. 

Проте, найбільш вдалим на нашу думку є інше визначення Б. Баласса, 
відповідно до якого інтеграцію трактує як вирівнювання умов для економічної 
діяльності суб’єктів ринку незалежно від того, резидентами якої з держав, 
об’єднаних в інтеграційне угруповання, вони є. 

Не можемо погодитися із думкою М. Мендеса який стверджує, що «економічна 
інтеграція сприяє формуванню більш однорідних господарських відносин між 
державами, розширює можливості для вирівнювання рівнів їх економічного 
розвитку, оскільки в ході прискорення вільного руху всіх виробничих елементів 
відбувається взаємопроникнення економік держав-членів» [7]. 

Вдалішою є думка Б.А. Райзберга, який говорить про те, що економічна 
інтеграція має місце як на рівні національних господарств, окремих країн, так і 
між підприємствами, фірмами, компаніями, корпораціями. Вона проявляється 
як у розширенні й поглибленні виробничо-технологічних зв’язків, сумісному 



159 

використанні ресурсів, об’єднанні капіталів, так і в створенні сприятливих умов 
щодо здійснення економічної діяльності [8]. 

Проте, особливості складових аграрного сектору економіки та дослідження 
питання корпоративного управління, які були визначені вище, та його 
багатоаспектність, дозволяє нам стверджувати, що агропромислову інтеграцію 
слід розглядати як таку, що має всі ознаки складної інституціональної системи, 
зі своїми особливостями та інституційно-господарськими факторами. Від яких 
в значній мірі і залежить формування, розвиток і саморегулювання цілісних 
корпоративно-інтегрованих утворень із поєднанням різногалузевої участі. 

Як результат пропонується власне бачення інтеграції, як ефективного 
інституційного механізму об’єднання ринкових економічних агентів, для їх 
спільної взаємодії, що призводить до функціонування організаційно-економічної 
зв’язаності агропродовольчого (виробництво-переробка-реалізація) ланцюга, на 
засадах регламентуючих інституціональних правилах гри. 

Аналіз досліджень щодо дефініції «інтеграція» уможливлює говорити про те, 
що не існує нині загальноприйнятого визначення зазначеного поняття інтеграції 
економічних суб’єктів. Саме тому, ґрунтуючись на досліджуваних підходах до 
визначення феномену інтеграції, зазначимо форми інтеграції ринкових 
економічних суб’єктів як елемент взаємодії на основі безперервного механізму 
узгодження інтересів у складі інтегрованої структури з метою розширення та 
гармонізації виробничих і збутових ланцюгів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

КЛІМАТУ СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ 
 
 Метою інвестиційної політики є забезпечення сталого соціально-

економічного розвитку країни. Досягнення такої мети потребує нарощування 
інвестиційних ресурсів для якісного оновлення основних і оборотних фондів, а 
також підвищення економічної та соціальної ефективності їх використання.  

Для регіонів це особливо актуально, оскільки повноцінна інтеграція 
економіки у світову систему господарювання можливе лише за умови 
випереджального розвитку, заснованому на широкому використанні інновацій. 

Інвестиційні ресурси України виснажені і не здатні забезпечити ефективне 
розширене відтворення. 

Економічно здорова інвестиційна система базується на акумуляції 
заощаджень населення і тимчасово вільних коштів підприємств через банки, 
кредитний та фондові ринки. Важливе значення цих ринків полягає в тому, що 
вони підвищують мобільність інвестиційних ресурсів [1]. 

Нинішня фінансово-кредитна система України не зацікавлена в широкому 
фінансування виробничої сфери, насамперед, через високу ризикованість такої 
діяльності і не прогнозованість розвитку грошового ринку. Для розвитку 
банківського кредитування інвестицій необхідно вирішити ряд проблем, 
насамперед у законодавчій сфері: закріпити майновий статус боргів, 
забезпечити належний захист інтересів кредитора, вдосконалити роботу 
державної виконавчої служби. Треба також подбати про розвиток практики 
страхування кредиту.  

З метою забезпечення умов кредитування комерційними банками суб’єктів 
підприємницької діяльності при формуванні основних принципів кредитної 
політики необхідно розробити стимули для банків, діяльність яких має 
інвестиційне спрямування. Слід подбати і про підвищення довіри суб’єктів 
економіки до національної валюти в результаті утримання процентних ставок 
за депозитами на прийнятному рівні і про створення системи гарантування 
вкладів фізичних осіб. 

Обсяг всіх цінних паперів за три роки зріс більш ніж втричі, у тому числі 
акцій – майже втричі, векселів – більш ніж у чотири рази, ощадних 
сертифікатів – більш ніж у десять разів. 

Фондовий ринок (як і кредитний) у розвинутих країнах є потужним 
джерелом інвестиційних ресурсів. Український фондовий ринок поки що є 
майже виключно приватизаційним, а не інвестиційним механізмом, яким він ще 
повинен стати. Не слід забувати, що стан міжнародного ринку визначають, 
насамперед, портфельні інвестиції, які здійснюються через фондовий ринок 
шляхом купівлі-продажу цінних паперів. Таким чином, найбільш потужним 
елементом міжнародного інвестиційного ринку виступає міжнародний 
фондовий ринок, на який Україна поки що не має виходу. 

Формуючи державну інвестиційну політику, треба пам’ятати, що 
безперервне відтворення основних фондів необхідно, по-перше, для заміни 
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(заміщення) зношених і застарілих їх елементів, по-друге, для їх розширення 
(накопичення) і, по-третє, для поліпшення їх якості (підвищення ефективності), 
що досягається природним поєднанням інвестицій та інновацій. 

Інвестиційний простір країни – один з найважливіших чинників складної 
системи економічного простору країни. Історично так склалося, що 
економічний простір України є досить строкатим і це значно впливає на 
характер регіональних інвестиційних процесів. Під регіональною неоднорід- 
ністю інвестиційного простору маємо на увазі рівень міжрегіональних 
відмінностей в обсягах прямих іноземних інвестицій (ПІІ), які залучаються [2]. 

Насамперед, актуальне значення має вивчення динаміки неоднорідності 
інвестиційного простору. Так, зменшення ступеня просторової неоднорідності 
прямих іноземних інвестицій, створює більш сприятливі умови для 
перспективного розвитку економіки окремих регіонів і країни в цілому, а також 
сприяє нівелюванню соціоекономічних відмінностей. І навпаки, зростання 
ступеня інвестиційної неоднорідності призводить до розширенню проблемних 
територій, послаблення економічних взаємозв’язків між регіонами, зростання 
суперечностей, а в результаті – до дезінтеграції національної економіки. 

Фінансування проектів і стратегічні інвестиції в країнах, що розвиваються, 
мають одну дуже істотну відмінність від інвестицій в країнах з розвиненою 
економікою. І мова йде не тільки про розміри інвестицій, хоча і тут 
спостерігаються серйозні відмінності, не дивлячись на те, що всі пишуть і 
говорять про ринках, але на ринках розвинених країн грошові потоки в 
інвестиційному секторі набагато перевищують потоки в країни, що 
розвиваються. Відмінність полягає в двох речах: по-перше, в ринках 
застосовується дуже обмежений спектр інструментів фінансування в порівнянні 
з десятками різних методів, які можна зустріти в розвинених країнах. З іншого 
боку, якщо подивитися на історію приходу іноземного капіталу в країни, що 
розвиваються, то можна помітити чітко виражену етапність і послідовність, з 
якою іноземні інвестори починають приходити в країну.  

Безперечним є те, що інвестиційний простір України на сьогодні є 
конкурентним середовищем як з позицій конкуренції інвесторів за кращі інвест-
проекти, галузі та території для потенційного прямого інвестування, так і з 
позицій конкуренції певних підприємств, галузей та регіонів за потоки ПІІ. 

Основними чинниками, які негативно впливають на ПІІ, зумовлюючи високий 
ризик інвестування в Україну є правова, економічна і політична нестабільність, 
недосконала фінансова-кредитна та податкова системи, низький рівень розвитку 
ринкової інфраструктури, високий рівень «тінізації» економіки, відсутність ринку 
землі. Але слід зауважити, що водночас в Україні існують чинники, які 
приваблюють іноземних інвесторів: місткий ринок, низька ціна робочої сили, 
вигідне географічне положення, сприятливі кліматичні умови тощо. 

Неможливість простого перенесення практичного досвіду інвестування 
інших країн зумовлюється специфічними умовами трансформації соціально-
економічних відносин в Україні, а саме швидкомінливим зовнішнім високо 
ризиковим середовищем. Крім того, слід наголосити, що в інвестиційних 
процесах беруть участь окремі особи, групи осіб, територіальні громади, 
спільноти, від успіху комунікаційної взаємодії яких залежать економічні 
результати використання інвестиційних ресурсів. 

Для поліпшення діяльності підприємства під впливом ринкової кон’юнктури 
необхідно вжити заходи інвестиційного характеру, які б істотним чином 
змінили зміст його організаційної і управлінської роботи, істотним чином 
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підвищили роль в управлінні чинників виробничих потужностей і інвестицій 
для досягнення високих кінцевих результатів роботи. Дані об’єктивні умови 
вимагають безперервної структурної перебудови виробництва, досягнення 
певної універсальності і диверсифікації виробництва шляхом розширення 
асортиментів виробів. 

Потрібною є довгострокова стратегія стимулювання залучення інвестицій, 
закріплена в державній інвестиційній політиці. 

Україна може розраховувати на значні за обсягом іноземні інвестиції лише у 
разі створення умов для інвестування, сприятливіших, ніж у країнах-
конкурентах. Це мають враховувати органи державної влади у процесі 
вироблення стратегії залучення й ефективного використання капіталу 
нерезидента у розвитку національної економіки. 
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СИСТЕМНІ ПРОТИРІЧЧЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ  
 
Ресурсна обмеженість розвитку вітчизняного залізничного транспорту 

обумовлює наростання різноманітних протиріч в сфері реалізації економічних 
інтересів підприємств галузі. В працях вітчизняних вчених В. Диканя, 
О. Зубенко, А. Толстової, О. Шраменко, М. Корінь та багатьох інших [1-3], а 
також у програмах реструктуризації і реформування залізничного транспорту 
України [4, 5] як ключове протиріччя визначається невідповідність 
організаційно-управлінської структури залізничної галузі вимогам сучасного 
середовища його функціонування, що набуває ознак ринкового. Погоджуючись 
з необхідністю модернізації внутрішньогосподарського механізму залізничної 
галузі та зокрема його організаційно-управлінської структури вважаємо, що 
представлена невідповідність є наслідком реалізації більш глибинного 
протиріччя – різнонаправленості потреб та інтересів залізничного транспорту 
при реалізації його функціональних завдань.  

Діяльність залізничного транспорту як частини єдиної транспортної системи 
країни сприяє нормальному функціонуванню всіх галузей суспільного 
виробництва, соціальному і економічному розвитку та зміцненню 
обороноздатності держави, міжнародному співробітництву України. Залізниці у 
взаємодії з іншими видами транспорту повинні своєчасно і якісно здійснювати 
перевезення пасажирів і вантажів, забезпечувати безпеку руху, розвивати сферу 
транспортного обслуговування народного господарства та населення. 
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Функціональне призначення залізничного транспорту має суспільну 
спрямованість, і, відповідно до цього найбільш вагомі протиріччя розвитку 
вітчизняної залізничної галузі формуються по причині того, що залізничний 
транспорт, з одного боку, постає як інститут, що забезпечує розвиток економіки 
країни і населення, тобто як інститут державної та суспільної значущості, а з 
іншого, як суб’єкт підприємницької діяльності, який спрямований на задоволення 
комерційних інтересів власників і керівництва. Це підтверджує дослідження і 
систематизація функцій, що виконує залізничний транспорт і які зведено до двох 
основних груп: суспільно значимі та комерційні. Важливість виконання суспільно 
значимих функцій полягає: у створені передумов підвищення ефективності роботи 
та конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів господарювання; забезпеченні 
потреб населення у якісних і доступних за цінами перевезеннях; гармонійного 
розвитку працівників галузі. Виконання вище окреслених функцій свідчить про 
значення залізничного транспорту як фундаментального інституту національної 
економіки і супільного розвитку. 

Так інтереси залізничного транспорту як національного інституту 
суспільного розвитку включають: підвищення суспільної ефективності 
залізничного транспорту; збереження його суспільно значимої діяльності; 
задоволення потреби в значних довгострокових інвестиціях за умов високого 
ступеню невизначеності ефекту; формування спільних, у тому числі 
національних конкурентних переваг; збільшення витрат на забезпечення 
соціально-господарської відповідальності діяльності. 

На задоволенні цих інтересів реалізуються наступні суспільно необхідні 
функції залізничного транспорту. 

Виробничі функції: забезпечення глобалізації міжнародних зв’язків; 
забезпечення перевезеннями підприємств галузей економіки; забезпечення 
формування економічними суб’єктами логістичних ланцюгів; забезпечення 
відтворювального циклу товарного виробництва. 

Соціальні функції: забезпечення населення у перевезеннях; збільшення 
зайнятості за рахунок створення робочих місць як на залізничному транспорті, 
так і в суміжних галузях; надання соціальних послуг; здіснення соціально- 
значущих пасажирських перевезень; створення умов для соціально-
економічного розвитку регіонів і підвищення рівня життя населення. 

Специфічні функції: усунення розривів між виробниками і споживачами; 
оптимізація формування і використовування економічних просторів; економія 
ресурсів внаслідок кооперації та спеціалізації, аутсорсингу непрофільних 
функцій, підвищення продуктивності праці і т.п. 

Інші суспільно значимі функції: оборонна, культурна, політична, освітня, 
екологічна, науково-технічного прогресу, забезпечення розвитку інтеграційних 
процесів. 

Інтереси залізничного транспорту як суб’єкту підприємницької діяльності 
полягають у: підвищенні економічної ефективності діяльності (збільшення 
доходів, прибутку, зменшення витрат); ліквідації неприбуткового бізнесу; 
вкладенні інвестицій в високоприбуткові проекти з коротким терміном 
окупності; орієнтації на формування індивідуальних конкурентних переваг; 
збільшенні акціонерної вартості. За рахунок задоволення індивідуальних 
інтересів отримують розвиток комерційні функції залізничного транспорту: 
організація діяльності з реалізації транспортних послуг та отримання доходу; 
здійснення додаткових послуг; розвиток ринку транспортних послуг; 
отримання прибутку; забезпечення конкурентоспроможності залізничних 
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послуг та підприємств; забезпечення фінансової стійкості підприємств; 
підвищення іміджу підприємств залізничного транспорту та вартості їх бізнесу. 

Тенденції поширення процесів комерціалізації обмежують суспільні функції, 
знижують роль залізничного транспорту і обумовлюють потребу в ліквідації 
комерційно непривабливих, але соціально значущих ланок, створюють загрозу 
подальших деструктивних змін в галузі. Зазначене підтверджує необхідність 
поглибленого вивчення протиріч функціонування залізничного транспорту як 
детермінант його розвитку. 

На глобальному рівні протиріччя полягають у зіткненні інтересів та цілей-
цінностей щодо національної ідентичності, безпеки, задоволення потреб 
вітчизняних та іноземних виробників і пасажирів. На національному рівні існують 
протиріччя: щодо участі залізничного транспорту в формуванні єдиної 
транспортної системи держави, які обумовлені потребою в формуванні власних і 
спільних конкурентних переваг для якнайкращого задоволення споживача; 
збереження соціальної та науково-дослідної інфраструктури залізничного 
транспорту; підвищення його ролі в забезпеченні ефективності вітчизняного 
промислового сектора економіки. На підприємницькому рівні різнонаправленість 
інтересів виявляється через співвідношення якості та прибутковості 
функціонування. Якість функціонування пов’язана з такими цілями-цінностями 
як: забезпечення високого рівня технологічної цілісності залізничного комплексу 
та соціальної захищеності працівників; реалізація соціальних послуг та 
збереження неприбуткових видів діяльності; залучення інновацій та інвестицій, 
які не будуть мати високий рівень економічної (комерційної) ефективності, але 
мають народногосподарський, соціальний ефекти. В свою чергу орієнтація на 
прибутковість пов’язана з ліквідацією неприбуткових видів діяльності та активів, 
збереженням лише мінімальних соціальних гарантій, з високоефективними 
інвестиціями з короткими термінами окупності. 

Таким чином домінуюча конкурентна парадигма економічного зростання 
залізничного транспорту має обмежені можливості у вирішення проблем 
залізничної галузі задля забезпечення лідируючих позицій вітчизняного 
залізничного транспорту на внутрішньому транспортному ринку та його інтеграції 
в якості рівноправного учасника до світової транспортно-логістичної системи. 
Визначені протиріччя потребують узгодження для забезпечення якісного 
виконання суспільно значимих і комерційних функцій залізничного транспорту. 

 

Література: 
1. Дикань В.Л. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств 

залізничного транспорту: монографія / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко. − Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 
194 с.  

2. Толстова А.В. Залізничний комплекс України як основа економічної безпеки країни / 
А.В. Толстова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – № 37 – С. 75-78. 

3. Шраменко О.В. Комплексний підхід щодо реалізації інтеграційної політики 
назалізничному транспорті / О.В. Шраменко, М.В. Корінь // Вісник економіки транспортну 
та промисловості. – 2010. – № 30. – С. 250. 

4. Державна цільова програма реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки 
[Електронний ресурс]: [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. 
№ 1390 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1106] – 
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-%D0%BF – Назва з екрану. 

5. Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного 
транспорту загального користування [Електронний ресурс]: закон України 4442-17 від 
23.02.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 49. – Ст. 553. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4442-17 – Назва з екрану. 



165 

Тубальцева Н. П., к.е.н., 

Тубальцева С. А., аспірант, 

Національний університет кораблебудування 

імені адмірала Макарова 

м. Миколаїв, Україна 
 

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  

В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 
 
Останнім часом звужуються можливості традиційних ресурсів економічного 

зростання. Це пов’язано як з наближенням фізичних меж їх використання, так і 
зі зниженням ефективності, а також зі збільшенням витрат на природоохоронні 
заходи. Це означає, що домінантою у становленні моделі економічного 
зростання в ХХІ столітті повинна стати система інтеграційних взаємозв’язків з 
іншими національними економіками. Виходячи з цього, особливої актуальності 
набуває дослідження шляхів і засобів подолання негативного характеру 
розвитку національного промислового комплексу, що характеризується 
поглибленням регресу і збільшенням технологічної відсталості порівняно з 
прискореним розвитком промисловості економічно розвинутих країн та 
посиленням їхнього впливу на світовий ринок. У міжнародних зв’язках Україна 
зберігає значення постачальника сировини і ринку збуту для країн Заходу. 
Подальше функціонування української економіки в межах сировинної 
парадигми стає однозначно безперспективним і загрозливим щодо фінансово-
економічної безпеки держави [1, с. 156]. Тому найважливішою умовою 
збереження економічної безпеки стає розвиток торговельних зв’язків і 
інтеграційних процесів з провідними світовими корпораціями. 

На інтеграційні процеси суттєво впливають показники глобального 
зовнішнього оточення, такі як: 

– геополітичні обставини. Для будь якої країни важливо яких вона має 
сусідів і які з ними відносини, 

 – процеси глобалізації і інформатизації суспільства. Відомо, що глобалізація 
відкриває широкі можливості та водночас несе істотні загрози. Фактично 
глобалізацію ініціюють транснаціональні корпорації та світові центри 
фінансового капіталу, які керуються своїми інтересами. Процес глобалізації 
неоднозначно впливає на країни з перехідною економікою і ставить перед ними 
винятково складні завдання, вирішення яких може істотно загострити труднощі 
перехідного періоду. Україна в таких обставинах не виняток, 

– циклічний розвиток світової економіки. На сучасний момент навіть 
розвинуті держави світу ще не подолали наслідків фінансової кризи  
2008-2009 рр.  

– зміни в технологіях – використання глобальних інформаційних мереж, 
швидкодіючих та високоякісних засобів зв’язку; 

– міжнародна економічна інтеграція – вільне переливання капіталів в 
глобальному масштабі, трансфер технологій, уповільнення економічного 
зростання; 

– збільшення ролі інтелектуальної складової в економіці – прискорене 
зростання галузей з інтенсивним використанням знань [2, с. 18]. 
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Існує ряд спільних рис, які характеризують глобальне зовнішнє середовище і 
показують необхідність їх обліку, як на рівні держави, так і на рівні 
підприємства. 

По-перше, існує тісний взаємозв’язок між факторами глобального 
середовища. В даний час зміна одного фактору може призвести до глобальної 
перебудови всієї економічної системи. Прикладом таких змін є виникнення на 
початку 90-х років минулого сторіччя величезного потенційного попиту на нові 
засоби зв’язку і передачі даних, яке призвело до формування окремої галузі 
світового господарства – галузі телекомунікації. Подальший активний 
інноваційний розвиток цієї нової галузі привів до безпрецедентного зростання і 
багатопланового впливу на всі галузі і суб’єкти ринку. 

По-друге, важливою характеристикою зовнішнього середовища є його 
рухливість. На сучасному етапі зміни відбуваються з постійно наростаючою 
швидкістю особливо в таких галузях, як телекомунікації, біотехнології, хімічна 
та електронна промисловість, виробництво комп’ютерів. Важливим являється 
той факт, що для різних підрозділів інноваційної організації інтенсивність змін 
може бути різною. Наприклад, фахівці науково-дослідних і дослідно-
конструкторських відділів повинні реагувати на щоденні зміни в науково-
технічному світі, стежити за новими досягненнями конкурентів і за змінами 
технологічних стандартів.  

По-третє, особливість, яка притаманна будь якому зовнішньому оточенню, – 
ступінь її складності. Чим вище рівень організації, тим складніша її структура 
внаслідок наявності великої кількості підрозділів; чим сильніше міжнародний 
характер її діяльності, тим у більш складних зовнішніх умовах функціонує 
організація. 

На інтеграційні процеси українських підприємств з відомими корпораціями 
здійснюють вплив деякі негативні макроекономічні фактори: 

– фрагментарність, непослідовність і незавершеність трансформації 
господарського механізму [1, с. 157]; 

– інвестування виробництв ІІІ-ІV укладів (електротехнічне і важке 
машинобудування, виробництво сталі, органічна і неорганічна хімія, кольорова 
металургія), у той час, коли в світі спостерігається зменшення питомої ваги цих 
галузей промисловості; 

– недостатнє фінансування науково-технічної діяльності; 
– недостатня увага до розвитку малого бізнесу, в наслідок чого відсутня 

інноваційна інфраструктура; 
– недостатність знань, досвіду, культури ринкових відносин; 
– низька якість різних рівнів управління; 
– послаблений державний контроль за великим та середнім бізнесом.  
Внаслідок цього державні органи управління не спроможні своєчасно 

здійснювати необхідні структурні зміни в економіці, господарчому комплексі 
країни, що поглиблює технологічне відставання України від інших держав 
[1, с. 157]. 

В даний час національна економіка України знаходиться на стартовій позиції 
інтеграційного процесу в світове економічне співтовариство, тому необхідно 
використовувати досвід багатостороннього співробітництва розвинених 
європейських економік. Сьогодні перед нашою країною стоїть проблема 
пошуку вузьких ніш у світовій економіці, в яких у співпраці з іншими більш 
розвиненими національними економіками можна знайти шляхи реалізації 
конкретних перспективних проектів. Для того, щоб Україна посіла своє місце 
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серед інших країн, їй необхідно не тільки задекларувати, але й наполегливо 
впроваджувати інтеграційні процеси з чіткими строками виконання кожного 
етапу і відповідальністю кожного виконавця, незалежно від мінливих 
політичних обставин. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМТВА 
 
Важливим атрибутом ринкової економіки є конкуренція. Сам ринок, механізм 

його дії не може нормально існувати без розвинутих форм конкуренції. 
Посилення конкуренції у більшості галузей економіки України, прискорення 
політичних і соціальних змін обумовлює необхідність забезпечення 
підприємствами стійких ринкових позицій. В цих умовах на підприємствах 
необхідно проводити роботу з дослідження ринку, прогнозування розвитку подій 
у зовнішньому середовищі, глибокого аналізу стану та діяльності підприємства 
при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності і на цій основі прийняття 
обґрунтованих стратегічних рішень щодо реалізації маркетингової політики, 
спрямованих на забезпечення міцних конкурентних позицій. 

У механізмі ринкової взаємодії конкурентна стратегія підприємства 
виконуєроль основної рушійної сили розширеного відтворювання та 
ефективної самоорганізації як на макро-, так і на мікрорівні. Створення 
ефективної системи управління конкурентоспроможністю підприємств є 
передумовою досягнення ними міцних конкурентних позицій. 

У сучасних умовах на ринку України застосування підприємствами тих чи 
інших стратегічних альтернатив щодо моделі конкурентної поведінки 
відбувається в більшості випадків інтуїтивно, без фундаментального 
теоретичного підґрунтята ретельного стратегічного аналізу. Тому ефективна 
діяльність та подальший розвиток вітчизняних підприємств неможливі без 
процесу науково – обґрунтованих заходів з розробки та реалізації механізму 
управління конкурентоспроможністю, спрямованого на підвищення стійкості, 
збереження існуючих та досягнення нових конкурентних переваг, забезпечення 
сталості конкурентних позицій суб’єктів господарювання за рахунок 
постійного балансування їх потенціалу з вимогами середовища. 

Стратегічний потенціал підприємства складається із системи ресурсів і джерел 
їх поповнення, зв’язків, можливостей і управлінських здібностей, що спрямовані 
на забезпечення його розвитку шляхом реалізації відповідної стратегії. 
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Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства – це 
комплексна стратегія підприємства, яка включає довгострокові програми дій по 
всіх функціональних напрямах його діяльності, спрямовані на формування 
належного рівня конкурентного потенціалу та конкурентоспроможності [3]. 

Складовими стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства 
є [2]: 

–  товарноринкова стратегія, яка включає в себе рішення по таких аспектах, 
як номенклатура й асортимент продукції та ступінь їхнього оновлення, 
масштаби виробництва, якість продукції, реклама, обслуговування споживача, 
ціноутворення; 

–  ресурсноринкова стратегія, яка включає в себе рішення по таких аспектах, 
як обсяг ресурсних запасів і частота їх поповнення, якість ресурсів, поведінка 
на ринку ресурсів; 

–  технологічна стратегія, яка включає в себе рішення по таких аспектах, як 
характер технології, ступінь стабільності технології, НДДКР та оновлення 
технології, технологічні розриви; 

–  інтеграційна стратегія, яка включає в себе рішення по таких аспектах, як 
вертикальна інтеграція, горизонтальна інтеграція, діагональна інтеграція; 

–  інвестиційно-фінансова стратегія, яка включає в себе рішення по таких 
аспектах, як залучення зовнішніх фінансових ресурсів, повернення залучених 
коштів, інвестування власних коштів; 

–  соціальна стратегія, яка включає в себе рішення по таких аспектах, як 
чисельність працівників, їх взаємозамінність диференціація, ступінь 
патерналізму, соціальний тип колективу; 

–  управлінська стратегія, яка включає в себе рішення по таких аспектах, як 
тип управління, організаційна структура, управлінські комунікації тощо. 

З метою формування адекватної зовнішньому і внутрішньому середовищі 
стратегії розвитку підприємству необхідно забезпечити спільність та єдність 
цільової функції для кожного елемента і потенціалу в цілому, спільність 
критеріїв ефективності функціонування та системне удосконалення 
функціональнихзв’язків для досягнення ефекту синергії. 

Таким чином, на розробку конкурентної стратегії в значній мірі впливає 
потенціал підприємства, під яким зазвичай розуміється сукупність можливостей із 
випуску продукції (виконання робіт, надання послуг). Ресурси підприємства 
дозволяють формувати необхідні конкурентні переваги, які є результатом низької 
собівартості (економії на масштабі); високого ступеня диференціації, що 
заснована на спеціалізації у виготовленні особливої продукції; сегментування з 
метою задоволення цільового ринку; впровадження нововведень; негайного 
реагування на зміну потреб споживачів на ринку. В основі конкурентних переваг 
можуть лежати матеріальні і нематеріальні ресурси. Матеріальні відображені як 
фізичні та фінансові активи підприємства (основні фонди, запаси, грошові кошти 
та ін.). Нематеріальні, як правило, характеризуються якісними характеристиками 
суб’єкта господарювання (торгова марка, ноу-хау, імідж, компетенція та досвід 
персоналу і ін.). У свою чергу, з метою отримання реальних результатів оцінки 
рівня конкурентної переваги необхідно посилити ті складові, котрі забезпечують 
можливість адекватного відображення актуальної ситуації. Якість адекватність та 
оперативність вирішення цих проблем залежить від рівня діючого менеджменту. 

Таким чином, стратегічний потенціал підприємства забезпечує йому 
стійкість у мінливому зовнішньому середовищі та становлять джерело 
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формування конкурентної переваги і тому потребує постійного розвитку та 
вдосконалення [1]. 

В умовах ринкових відносин визначення характеру, ознак, причин відхилень 
у потенціалі підприємства здійснюються за допомогою діагностики, яка є 
засобом, методом та інструментарієм всебічного дослідження специфіки та 
перспектив розвитку суб’єкта господарювання. 
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ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ УСПІШНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ  

В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Ефективна діяльність підприємства в умовах нової економіки інтегрує як вже 

обґрунтовані принципи управління, так і постійне формування нових, які на 
перше місце ставлять розвиток сукупності чинників виробництва, серед яких 
виділено такий як знання, інформація тощо. Це корінним чином зміщує існуючі 
парадигми управління на новий рівень, оскільки до ключових показників 
ефективності господарської діяльності підприємства, додаються ще показники, 
які характеризують рівень та якість використання інформації як чинника 
виробництва: стан впровадження сучасних інформаційних технологій; 
кваліфікація персоналу; рівень засвоєння інновацій; адаптивність підприємства 
до нових умов ринку; рівень нових знань галузі. В умовах нової економіки 
також інакше розглядається особистість працівника як учасника процесу 
відтворення суспільного продукту, значна увага приділяється розвитку його 
професійних здібностей, засобам саморозвитку, знанням та їх використанню, 
що є складовими людського капіталу, чим підкреслюється актуальність 
соціальної спрямованості напрямів розвитку компетенцій працівника. 
Зазначене підкреслює необхідність пристосування системи методів управління 
підприємством та персоналом до нових умов функціонування, що повинно 
відбуватися за результатами детального аналізу складових елементів системи 
управління і виявленні її показників, що роблять безпосередній вплив на 
ефективність використання персоналу та визначити шляхи її покращання з 
адаптацією до сучасних умов економічної системи держави. 
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Актуальність проблеми пошуку шляхів підвищення ефективності системи 
стимулювання успішності праці персоналу та дослідження структури трудового 
потенціалу підтверджується наявністю значної кількості робіт як вітчизняних, 
так і зарубіжних вчених, присвячених цій тематиці. Так, на думку 
В.М. Ковальова «основним елементом структури трудового потенціалу 
являється людський капітал, який у виробничих умовах в поєднанні з такими 
елементами фізичного капіталу як засоби виробництва і технологічна енергія, 
утворює рівень трудового потенціалу і його структуру» [1, с. 242]. А людський 
капітал автор розглядає як «комплекс сформованих і розвинених в процесі 
життєдіяльності людини корисних його якостей: біофізичного стану організму 
(здоров’я), розумових і фізичних здібностей, загальних і професійних знань, 
досвіду і мотивів, виражених у вартісній формі і придатних для його трудової 
діяльності, невід’ємних від людини, власником і носієм яких він є і які 
приносять йому суспільний дохід» [2, с. 302]. Таким чином, підвищення 
ефективності використання людського капіталу, як однієї з ключових категорій 
дослідження в умовах нової економіки, та пошук стимулів ефективної праці 
персоналу, є підставою для розвитку всієї економічної системи суспільства. 

Загальновідомо, що економічні методи управління підприємством 
передбачають вибір альтернативних управлінських рішень стосовно розвитку 
систем управління як фінансами, так і персоналом. Спробу вирішення цього 
питання розкрито у попередніх дослідженнях [3, С. 186-193], де у структурі 
економічних методів управління виділені системи стимулювання успішності 
праці та фінансово-економічного управління, ефективність яких 
характеризується рівнем комплексного показника, а всієї системи економічних 
методів – інтегральним показником, а також запропоновано визначати 
пріоритетність реалізації управлінських рішень за часткою комплексних 
показників у структурі еталонного значення потенційної функції ефективності 
економічних методів управління. 

Отримані результати підтверджують пріоритетність розвитку системи 
стимулювання успішності праці персоналу, оскільки вона є першим 
пріоритетом управління як на рівні промисловості, так і на провідних 
машинобудівних підприємствах, про що свідчать дані табл. 1. 

З метою отримання кількісних даних стосовно ефективності соціально-
психологічних методів управління підприємством, пропонується до 
використання на практиці розроблений механізм взаємодії складових елементів 
інтегрального показника ефективності використання їх системи, рис. 1.  

Практичне застосування пропонованого механізму дозволить визначити рівні 
еталонних значень показників ефективності системи соціально-психологічних 
методів управління та їх фактичний стан на конкретний період часу, а також 
виділити пріоритетність їх покращання. 

Результати досліджень дозволили виділити перший, другий та третій 
пріоритетні напрями покращання показників системи стимулювання 
успішності праці персоналу, до яких відносяться: чисельність працівників, що 
працюють в умовах які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам; фонд 
додаткової заробітної плати у фонді оплати праці; використання фонду 
робочого часу. Для промисловості зарплатовіддача є більш пріоритетним 
показником, ніж для підприємств машинобудівної галузі, а середньомісячна 
реальна заробітна плата є більш пріоритетним показником на рівні підприємств 
машинобудівної галузі. У системі фінансово-економічного управління, першим 
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пріоритетом на рівні підприємств машинобудівної галузі є фінансова стійкість, 
а на рівні промисловості – інвестиційна та інноваційна діяльність. 

 
Таблиця 1 

Розподіл пріоритетів реалізації управлінських рішень  

у системах економічних методів управління промисловістю  

та машинобудівними підприємствами 

Складові 
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методів 

управління 
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1. Система 
стимулювання 
успішності 
праці 

І 
(0,849) 

І 
(0,773) 

І 
(0,748) 

ІІ 
(0,154) 

ІІ 
(0,082) 

ІІ 
(0,178) 

І 
(0,726) 

ІІ 
(0,110) 

2. Система 
фінансово-
економічного 
управління 

ІІ 
(0,529) 

ІІ 
(0,635) 

ІІ 
(0,664) 

І 
(0,988) 

І 
(0,997) 

І 
(0,989) 

ІІ 
(0,688) 

І 
(0,994) 

Підсистеми: 
2.1. Платоспро- 
можності та 
ліквідності 

IV 
(0,223) 

ІІ 
(0,373) 

ІІ 
(0,673) 

І 
(0,956) 

ІІ 
(0,497) 

І 
(0,946) 

ІІІ 
(0,216) 

ІІ 
(0,265) 

2.2. Фінансової 
стійкості  

ІІ 
(0,515) 

І 
(0,902) 

І 
(0,715) 

ІІ 
(0,287) 

І 
(0,863) 

ІІ 
(0,320) 

І 
(0,900) 

І 
(0,963) 

2.3. Прибутко- 
вості та 
рентабельності 

ІІІ 
(0,320) 

ІІІ 
(0,218) 

ІІІ 
(0,188) 

ІІІ 
(0,061) 

ІІІ 
(0,092) 

ІІІ 
(0,048) 

ІІ 
(0,378) 

ІІІ 
(0,042) 

2.4. 
Інвестиційної 
та інноваційної 
діяльності 

І 
(0,763) 

дані не обчислювались 

Джерело: розроблено автором 
 
Перспективами подальших досліджень проблеми пошуку шляхів підвищення 

ефективності системи стимулювання успішності праці є визначення взаємодії 
інтегральних показників економічних та соціально-психологічних методів 
управління як єдиної системи, з метою розробки програми заходів 
вдосконалення системи управління підприємством з врахуванням як 
економічних так і неекономічних мотивів до гідної праці персоналу в умовах 
нової економіки. 
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Рис. 1. Механізм взаємодії складових елементів  

інтегрального показника оцінки ефективності використання системи 

соціально-психологічних методів управління 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ  

ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ 
 
На сучасному етапі розвитку суспільства інтелектуальні ресурси, інформація 

і знання є основною цінністю і вирішальним фактором в конкурентній боротьбі. 
Накопичення, розвиток інтелектуальних ресурсів і управління ними стали 
найважливішим завданням для економічних агентів будь-якого масштабу, від 
країни в цілому до малого підприємства. 

У науковій літературі існує безліч робіт, що описують переваги знань, шкіл 
управління знаннями і типів знань. У той же час досліджень, які вивчають 
стратегії збільшення знань, не так багато. Для типології стратегій збільшення 
знань використовують такі ознаки: 

– використання власних або запозичених знань, т. б. баланс між знаннями, 
отриманими всередині (генерація знань) і поза фірмою (покупка, копіювання та 
тощо). 

Орієнтація на генерацію знань всередині підприємства дозволяє знаходити 
свої власні конкурентні переваги, а впровадження знань, отриманих ззовні, 
робить підприємство більш сучасним, стійким, відкриває для нього нові 
горізонти [3, с. 121]. Тобто для будь-якої фірми важливо знайти оптимальне 
поєднання використання внутрішніх і зовнішніх знань; 

– ступінь змін, що вносяться до знання підприємства (радикальні або 
інкрементні). Радикальне навчання може зажадати великих витрат і несе більше 
ризиків, в той же час може привести до істотних позитивних змін. 
У інкрементного навчання також є свої плюси – поступове збільшення знань 
менш ризиковано, не ламає культуру організації використовуючи вже наявні 
ресурси знань; 

– швидкість впровадження і поширення в організації нових знань. 
Підприємства розрізняються по тому, наскільки важливо для них швидко 
сприймати і застосовувати нові знання. Цей параметр частково пов’язаний з 
тим, які знання переважно використовуються на підприємстві: власні або 
запозичені. Власні знання зазвичай швидше впроваджуються, запозичені – 
повільніше. Причин на те кілька: 

а) може бути мало (або не бути зовсім) прихильників нових запозичених 
знань всередині підприємства; 

б) зовнішні знання важче інтерпретувати і розуміти; 
в) стійкі бар’єри синдрому «винайдено чи не тут»; 
– широта бази знань. Широта або вузькість баз знань підприємства залежить 

від багатьох факторів. У тому числі від того, наскільки обмежені ресурси 
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підприємства, що направляються на збільшення знань. Якщо ці ресурси 
лімітовані, фірма фокусується на якійсь вузькій області, в якій намагається 
домогтися конкурентних переваг. 

Запропоновано типологія стратегій збільшення знань. 
Перша типологія проведена на основі результатів кластерного аналізу 

американських фармакологічних фірм, в якому використовувалося чотири 
змінних: інтенсивність витрат на НДДКР, сила наукових зв’язків, широта бази 
знань, радикальність змін знань, тривалість технологічного циклу. 

В результаті дослідження підприємства були згруповані за такими типами 
стратегій: одинаки, дослідники, експлуататори і новатори. 

Одинаки ізольовані з точки зору збільшення знання. Одинаки – це 
найнеефективніша група, з високим коефіцієнтом витрат на НДДКР, повільним 
технологічним циклом, низькою дисперсією (широтою бази) знань [1, с. 63]. 

Дослідники створюють або купують знання, необхідні для забезпечення своїх 
конкурентних позицій. На відміну від інших типів, у дослідників високі 
показники радикальності знань. 

Експлуататори – це підприємства, у яких найнижчі витрати на НДДКР, а й 
найвищі показники, що характеризують зв’язок з наукою (науковість знань). Ці 
підприємства переважно використовують власні знання. Вони більше 
сфокусовані на інкрементного навчанні, поступово поглиблюючи свої 
конкурентні переваги в якійсь одній області. У експлуататора низькі витрати на 
НДДКР і вузькоспеціалізовані бази знань. 

Інноватори з’єднують кращі характеристики дослідників та експлуататорів. 
Інноватори – це найагресивніші і швидкі «учні», що комбінують в 
оптимальному співвідношенні власні і запозичені знання. Вони фокусуються і 
на радикальному, і на інкрементного навчанні, мають короткий технологічний 
цикл (цикл оновлення основних засобів). 

У другій відомої типології стратегій збільшення знань використовується два 
принципи: 1) процес збільшення знань: створення знань і трансфер знань; 
2) область знань: нова і існуюча. В результаті виділяють чотири типи стратегії 
генерації знань: посилення, розширення, адаптація та дослідження. 

Третя типологія стратегій збільшення знань включає кілька стратегій 
розвитку підприємств на основі економіки знань: 

– запозичення, тобто придбання (купівля) нових знань; 
– копіювання – копіювання знань, створених іншими підприємствами; 
– імітація; 
– піонерні наукові розробки. 
Знання завжди відігравали велику роль у житті людства, але в сучасному 

світі їх значення незмірно зросла. Як наслідок, зросла роль університетів, 
основна функція яких. Поширення знань в суспільстві. Все, що заважає 
виконанню позначеної функції, вважається небажаним, а комерційна діяльність 
розглядається як один з головних джерел конфлікту інтересів в університеті. 

В даний час виділяють три основних орієнтації університетської наукової 
діяльності. Фундаментальна орієнтація традиційних університетів передбачає 
служіння власним академічним ідеалам; прикладне напрямок, що 
реалізовується в підприємницьких університетах, сфокусовано на реалізації 
ідей, що мають комерційний потенціал, тоді як наукова робота соціально-
орієнтованого вузу насамперед реалізує завдання, поставлені суспільством і 
державою [2, с. 24]. 
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Найважливішим запорукою конкурентоспроможності сучасного університету 
та його успішної інтеграції в сучасну, засновану на знаннях економіку, є 
реалізація стратегій управління його науковою діяльністю. Непередбачуваність, 
несподіванка виникнення можливостей для розробки та впровадження тієї чи 
іншої технології вимагає від адміністрації і самих науковців гнучкості, сталості 
моніторингу стану наукомістких галузей економіки і швидкості адаптації. 

У той же час саме оптимізація організаційної структури та ресурсна 
підтримка університетської науки визначають своєчасне і продуктивне 
практичне втілення науково-технічних розробок. 

В даний час найбільш успішними в плані забезпечення інноваційного 
характеру розвитку освітньої діяльності стають такі навчальні заклади, в яких 
одночасно реалізуються три типи процесів: 

– розробка освітніх технологій, що забезпечують інтеграцію проектних і 
дослідницьких завдань в навчальний процес; 

– розробка проектів, пов’язаних з розвитком різних технологій, секторів і 
галузей економіки; 

– проведення досліджень як фундаментального, так і прикладного характеру. 
Ефективне поєднання всіх трьох процесів при створенні і відновленні 

освітніх програм забезпечує їх конкурентоспроможність. 
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INNOVATION RISKS IN THE PROCESS OF TECHNOLOGY TRANSFER 
 
Dynamic changes and increased competition in the global market of high technology 

products, as well as an urgent need for rapid and effective modernization of Ukraine’s 
economy in any and all of its sectors, actualize the problem of managing the process of 
technology transfer, including security and reliability in the chain of creation and 
commercialization of the results of a scientific and technological activity. 

Since in the current economic crisis and geopolitical turbulence, modern specificity 
of innovative activity is characterized by «uncertainty» and «high risk», in this 
context there is a need to improve existing approaches to a management of innovative 
risks that will help to determine a series of actions and decisions to reduce such risks.  

Risk is an integral part in all spheres of management and inevitably accompanies 
all areas of business activities, including the creation and implementation of know-
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how in production. However, there is no consensus regarding the definition of risk in 
the scientific literature in which the problems of risk are examined. The analysis of 
specialized information sources revealed that one part of the scientific community 
understands risk as an action that leads to a set of negative consequences. Another 
part connects the concept of a risk with the research of theoretically possible 
probabilities of a shortfall in profits. The version of mathematicians, working in the 
plane of the theory of probability, is based on the fact that risk is estimated as a 
predictable category, which can be prevented by making the relevant calculations, 
etc. The generalization of different approaches made it possible to conclude that the 
risk is the eventuality that inevitably leads to unintended consequences and violation 
of procedure for actions during certain activity.  

Classification of risks depends on the characteristics that determine the specific or 
the nature of their origin, the scope of coverage, the possibility of minimizing the 
negative effects and so on. Depending on this we can distinguish financial, innovative 
risks, risks of production, investment, insurance and other types of risks.  

The most highly effective and at the same time the most risky is knowledge-
intensive business in the sphere of creation and practical use of innovative 
technologies. The main source of risk is the uncertainty generated by many 
insurmountable vital factors: scientific and technical risks (wrong direction of 
research, unsuccessful scientific results, problems in registration of intellectual 
property rights, etc.); doubtfulness of commercial prospects of scientific and 
technological innovation; variability of preferences of potential customers; unstable 
competitive advantages, etc. Together these factors constitute the so-called 
innovation risks.  

In terms of scientists and businessmen, the reason of innovative risks is often a 
man, because the development of scientific and technological progress involves 
periodic introduction of updated equipment and modernized technology, which 
increases the risk of misuse of the engineering by staff. Technical failures and 
breakdowns lead to increased production losses – losses of resources, time, financial 
and sometimes human losses.  

Depending on the nature and extent of the influence of uncertainties on the 
innovation process, innovation risks can be classified as technological (associated, 
first of all, with the process of creation of new high technology products and 
subsequent equipment operation within a certain technology, which lead to negative 
consequences for the organization/enterprise, and is expressed in material and 
economic losses) and business risk (related to a promotion on the market a new high 
technology product or know-how, leading to losses of investment resources).  

The financing of innovative developments with a high degree of risk which are 
typically conducted at the research institutions, is mostly provided by the state, and 
business is involved in the final stages of approbation. In Ukraine, private investors 
prefer to show interest in the know-how that has been able to approve itself well 
abroad. Unfortunately, these trends do not allow national producers to obtain a higher 
degree of competitiveness in the global market. That is, the state assumes the bulk of 
the risks connected with the development and creation of a new high technology 
product and a technological process, and the risks connected with the promotion of a 
new product on the market are taken by business. In Ukraine, according to many 
experts, the investment risks are particularly high. Thus, according to world-wide 
investment risk ratings of countries such as «Heritage Foundation», «Wall Street 
Journal» and «Euromoney», our country is perceived by foreign investors as one of 
the most unstable countries, which holds places from 120 to 150 [1]. 
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The investing in innovation and technology projects at an early stage – a high-risk 
move. Investors who have experience direct only a small part of their portfolio in this 
class of assets. It is necessary to always remember the words of advisers of financial 
services that the value of investments can both rise and fall. Thus, according to 
official statistics from 30 000 projects in software development, where technological 
risks are minimal, in US companies only 16-25% are successfully completed, 46-53% 
have problems and 28-40% are unsuccessful.  

The transition from concept to functional business is often called «a valley of 
death» because at this stage there is a decision about whether to fund the production 
of a newly created product or not. Without interested investors, the institutions which 
are engaged in production of new products – research universities and research 
institutions – will not do this alone, which means that new products or inventions 
may disappear even before they will get the chance to show themselves.  

Considering the current trends of the occurrence of frequent disasters and challenges 
on the path of economic evolution, the parties involved in the creation and transfer of 
innovative technologies should focus on a «portrait» of the probable risks. This will give 
the answer which risks of innovative processes reduce the probability of achieving the 
goals. During the interaction of business and universities the main difficulty is in the 
approach to expectations, the unwillingness of universities to share the risk connected 
with entrepreneurship at an early stage of project promotion, lack of coordination of 
obligations in the course of promoting commercially attractive ideas to market and too 
high or completely unrealistic expectations of further funding. 

It should be noted that students have a higher resistance to risks connected with 
innovative business. According to the Global Entrepreneurship Monitor Report, 
young entrepreneurs is one of the largest segments of existing entrepreneurs in the 
world – 165 million, aged 18 to 25 years [2]. Such a large number of them is because 
most of them are students and do not care about everyday worries, they are not 
married, don’t have children, mortgages or other financial liabilities.  

In order to minimize risks and compensate possible losses which can be the results 
of more risky investment projects at early stages, there are various tools in the world. 
For example, in the UK for universities, including Cambridge and Oxford, recently 
have implemented tax incentives provided by special government schemes.  

An important mechanism of innovative development is a support of a venture 
activity, because a venture business involves investment of risky technology projects. 
Currently, its role in the world is only growing because it allows us to estimate the 
market potential of developments at early stages. It is necessary to encourage the 
involvement of national entrepreneurs in the development of venture businesses. In 
addition, to interest students in business there is a need to improve the prestige of the 
profession of technology manager.  

In a knowledge-intensive business – the greater the risk is the greater the profit. 
The key to the success is to invest in mutually beneficial long-term relationships that 
allow the parties to divide among themselves the responsibility and risks. 
A considered concept of collaboration, according to which business would take on 
some the technological risks during the creation of technology, will let the technology 
development become instantaneous. After all, businesses have greater financial 
resources, they are better oriented in the market and are more mobile. However, the 
state should create for this the appropriate conditions, including the introduction of 
the insurance system for innovation risks and tax incentives for such activity.  
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ЗНАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПТАЛУ 
 
Розвиток економіки стимулюється завдяки знанням, які утворюються та 

накопичуються внаслідок діяльності людини та завдяки новим потокам 
інформації 

Для суб’єкта господарювання важлива не тільки наявність знань у персоналу, 
а і здатність працівників їх використовувати у своїй діяльності, забезпечуючи 
формування конкурентного статусу господарюючого суб’єкта. 

Знання – один з найбільш важливих ресурсів суб’єкта господарювання, тому 
воно повинно мати ефективну технологію для їх отримання, накопичення, 
зберігання і використання для створення конкурентних переваг. 

Потужна база знань, якою володіють працівники і підприємство, 
використовується для створення нових знань, матеріалізація яких дозволить 
збільшити прибуток, а генерація більш розвинених знань забезпечить 
підвищення вартості суб’єкта господарювання, збільшення імовірності появи 
нових ідей, активізації інноваційної діяльності. Завдяки наявності необхідних 
знань, господарюючі суб’єкти здатні ефективно координувати свої традиційні 
ресурси для підвищення ефективності діяльності, забезпечення 
конкурентоспроможності на ринку. 

Управління знаннями – процес, що спрямований на ідентифікацію, 
накопичення, удосконалення, використання і передачу знань, який сприяє 
отриманню конкурентних переваг суб’єкта господарювання.  

Головна мета управління знаннями – це формування людського капіталу та 
потенціалу для отримання конкурентних переваг, зокрема через підвищення 
рівня інноваційної активності персоналу.  

Людський капітал – це знання, досвід, уміння, навички та здібності 
персоналу, що використовуються ним у процесі діяльності. Оскільки вміння, 
досвід, навички та, частково, здібності є, фактично, результатом 
застосування людиною знань, якими вона володіє, то людський капітал є, 
власне, обсягом накопичених людиною знань і її здатністю до перетворення 
інформації на знання 
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Проблеми, що пов’язані з управлінням знаннями: 
– відсутність гарантії отримання очікуваного результату від інвестицій у 

знання та їх високий ризик (працівник може перейти на іншу, наприклад, 
високооплачувану роботу); 

– тривалість інвестиційного періоду (підготовка фахівця в установах вищої 
освіти триває 5-6 років, а заміна обладнання декілька днів або місяців); 

– необхідність постійного фінансування підвищення рівня якості знань 
персоналу для формування людського капіталу; 

– віддача від інвестицій залежить від тривалості життя носія знань; 
– визначення достатності та ступеня корисності накопиченого знання;  
– аудит професійних знань; 
– створення корпоративної пам’яті.  
Проблеми управління знаннями зумовлюють необхідність вирішення таких 

головних завдань: 
– відбір і акумулювання інформації із зовнішніх та внутрішніх джерел, що 

стосується діяльності суб’єкта господарювання для формування знаннєвої бази; 
– збереження і забезпечення доступності знань; 
– інвестиції у знання; 
– мотивація приросту знань; 
– поширення знань та обмін ними, у тому числі у межах господарюючого 

суб’єкта; 
– використання знань у бізнес-процесах; 
– втілення набутих знань у продукції, послугах;  
– використання знань для створення документів, баз даних і програмного 

забезпечення; 
– активізація і використання нематеріальних активів суб’єкта 

господарювання; 
– захист наявних знань. 
Успішне управління знаннями потребує: 
– ефективної системи підбору кадрів; 
– раціональної комунікаційної інфраструктура, що дозволяє ефективно 

поширювати знання; 
– комплексу спеціальних інформаційних технологій; 
– ефективної корпоративної культури; 
– системи навчання персоналу. 
Упровадження, підтримка та розвиток системи управління знаннями створює 

міцне підґрунтя для ефективного перетворення їх у стратегічний актив суб’єкта 
господарювання – людський капітал. 

Однак, людський капітал – це не проста сукупність знань і якостей кожного 
конкретного співробітника, тому що в колективній роботі проявляється 
синергічний ефект, який багаторазово збільшує ефективність індивідуальних 
рішень. 

Ефективна система управління людським капіталом дозволяє значно 
підвищити конкурентоспроможність будь-якого суб’єкта господарювання. 
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КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА.  

ЯК УПРАВЛЯТИ ЛЮДСЬКИМИ ЗНАННЯМИ? 
 
Сьогодення є епохою знань та інформацій, які управляють світом і стають 

домінантами на ринку, вони заміщують та утискають виробничі фактори та 
ресурси, утверджуючи інтелектуальну еру управління та виробництва. Масштабні 
компанії, які отримують найбільші прибутки вже не виготовляють повсякденні 
товари чи видобувають корисні копалини, вони надають якісні послуги чи 
виготовляють предмети розкоші, про які мріють всі, але володіють одиниці. 

З кожним днем дедалі частіше чути про заміну екстенсивного економічного 
зростання інтенсивним, яке відбувається у більшості за допомогою людського 
капіталу- одного з основних факторів виробництва. Постає питання: Яке ж 
співвідношення факторів виробництва буде у майбутньому?Як далеко зайде у 
своєму роді креативна економіка? Та як управляти найдовершенішим та 
водночас найнебезпечнішим фактором – людським капіталом загалом та 
спрямовувати його у потрібне русло? 

Що ж таке креативна економіка?»Це сукупність поглядів, ідей, тенденцій і 
напрямів сучасного розвитку економіки, які характеризуються органічним та 
безпосереднім поєднанням та використанням знань, інформації та творчості» 
[1, с. 95]. 

Найбільш креативнорозвиненими вважаються такі галузі 
економіки,якреклама, архітектура, художній та антикварний ринок, ремесла, 
дизайн, мода, виробництво кіно- та відеопродукції, програмування, в тому 
числі створення розважальних та інтерактивних програм і комп’ютерних 
іграшок, музика, виконавчі мистецтва, видавнича справа, теле-, радіо- та 
Інтернет-трансляції. 

Враховуючи та аналізуючи вище сказане, можна зробити висновок, що сучасна 
економіка працює не на створення матеріальних благ чи задоволення первинних 
потреб людини, а куди більше цінуються духовні блага та їх задоволення. Це 
можнапояснити тим, що люди задовольняють свої первинні потреби та успішно 
реалізують себе у своїй професійній галузі. Після досягнення певних вершин у 
кар’єрi кожна особистість хоче задовільнити найвищі щаблі піраміди Маслоу, на 
чому власне і спеціалізується креативна економіка. 

Проблема «людського капіталу» стала класичною завдяки праці 
Нобелівського лауреата Г. Беккера [2, с. 690], який розробив основні 
концептуальні положення даної теорії. Вітчизняні дослідники Р. Яковенко, 
Р. Козенко [3, с. 55] вказують на цінність людського капіталу як ресурсу. 
«У контексті системи освіти тема людського капіталу постає у зв’язку із 
традиційними інтерпретаціями трансформації суспільства, формування у ньому 
трикутнику знань та інших форм взаємодії науки та інновації, які в різних 
аспектах не можуть залишити поза увагою питання людського капіталу.Хоча 
тема людського капіталу в різних аспектах широко розглядається в різних 
сферах соціального пізнання, але в динаміці сучасних суспільних змін вона 
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вимагає постійного переосмислення, в першу чергу в контексті розвитку 
освітнього простору, економіки знань та інноваційного середовища» [4]. 

Зміст людського капіталу включає в себе «природні здібності, загальну 
культуру, знання, набуті здібності, навики, досвід, уміння їх застосувати в 
потрібний момент у потрібному місці» [5, с. 12]. 

До складу людського капіталу можна віднести капітал здоров’я 
працівника;освітній капітал, що включаєрізні види знань;виробничий капітал, 
куди можна віднести кваліфікацію, навики, професійність та досвід у 
виробництві працівника; капітал науки, що містить винаходи, інновації, ідеї, 
дослідження;культурний капітал, до якого належать виховання, мораль, 
саморозвиток; володіння інформацією, зокрема, економічною, що необхідна 
для забезпечення розвитку та розширення діяльності суб’єкта господарювання, 
наприклад, інформація про ціни конкурентів; міграційний капітал, а саме 
мобільність працівників.  

Найбільш важливим eлементом серед вищезазначеного є володіння 
значимою економічною інформацію, оскільки, хто володіє інформацією – той 
володіє світом. В даному випадку, володіння світом включає в себе знання та 
розуміння ринку і споживачів, що забезпечить якомога кращу реалізацію 
товарів та послуг. Відповідно до певних вимог ринку чи бажань споживачів, 
підприємства адаптуються до коливань попиту та пропозиції, удосконалюють 
свої товари та послуги, цим самим проявляючи креативність бачення та 
створення зворотного зв’язку. У сучасному світі для того, щоб бути успішним 
вже недостатньо просто знати бажання споживачів і якісно їх виконувати, 
потрібно думати на крок попереду споживачів, тобто з попередніх бажань та 
можливостей потенційно прогнозувати наступні і намагатися втілити у життя. 

Людський капітал – «найбільш цінний ресурс сучасного суспільства, 
важливіший, ніж природні ресурси або накопичeне багатство. З трактування 
людини як основного капіталу безпосередньо витікала необхідність розробки 
кількісної оцінки людського капіталу. Правильна оцінка людського капіталу 
дає об’єктивну оцінку всього капіталу компанії, а також добробуту суспільства 
в цілому» [3, с. 446].  

При цьому найважливішимчинником економічного росту та розвитку усіх 
галузей та ланок економіки стають безумовно люди, які мають високий рівень 
освіти та широкий світогляд, які здатні не лише теоретично вчити та знати, а й 
щонайважливішена практиці застосовувати свої знання. Варто зазначити, що 
колосальний обсяг накопичених людством протягом усього існування знань 
існує в переважній більшості у формі величезних мас і незліченних потоків 
інформації, котра збирається, аналізується, обробляєтьсяі використовується за 
допомогою сучасних технологій. Сьогодні вже не так потрібно володіти 
інформацією, як вміти її знайти та правильно використати. Знання – це вже не 
просто накопичення інформації усіх галузей науки чи вміння розв’язати ту чи 
іншу задачі, знання – це оперативний пошук та підбір інформації, які вміло 
застосовуються та реалізуються на практиці. То як же у сучасному світі 
управляти цією рушійною силою прогресу, знаннями? 

У першу чергу потрібно розглядати людину не як працівника чи робітника, а, 
як творчу особистість, яка вміє та може створити нове та потрібне не лише у 
виробничих сферах, а й у духовних. Потрібно адаптовувати та готувати 
випускників вишів не до зашліфованих та стандартних ситуацій, які виникають 
на масовому чи серійному виробництві, а вчити мислити раціонально, в першу 
чергу щодо невиробничої сфери (яку багато хто вважає не прибутковою). 
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Випускникам замість простої інформованості потрібні знання, що 
розвиваються, творчі здібності й готовність до самореалізації. Для 
конкурентоспроможності абсолютно необхідні схильність до інновацій і 
здатність стало і безперервно нарощувати інтелектуальний потенціал. 
Безумовно, це і складає основу сучасного людського капіталу.  

Проблема управління людськими знаннями, які у свою чергу управляють та 
розвивають економіку, може не виникати взагалі, оскільки ними не потрібно 
керувати так, як це звикли робити у сфері виробництва, не потрібно ставити певні 
обмеження та ліміти, у, які б вони мали вписуватися. Варто лише раціонально 
описати завдання та його складові і очікувати результат, який при правильному 
виборі стратегії та управлінні (плануванні, організуванні, мотивуванні, 
контролюванні та регулюванні) здивує не лише споживачів, а й реалізаторів ідей. 

Отже, знаннями не потрібно управляти, їх потрібно знайти, відшліфувати та 
спрямовувати у правильні русла. Саме цей демократичний підхід ідеально 
доповнює креативну економіку у її рості та зумовить ще стрімкіший та 
кардинальніший розвиток усіх ланок економіки. 
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ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
 
Пріоритетними напрямками розвитку освіти є: інтелектуалізація та 

впровадження у навчальний процес науково-технічних досягнень і 
інноваційних освітніх технологій, особистісно-орієнтованого підходу до 
навчання; розвиток освітніх послуг відповідно до вимог ринку праці; 
модернізація інформаційного та матеріально-технічного забезпечення освіти; 
розвиток міжнародного співробітництва. 

Нормативними документами, що визначають освітню діяльність в Україні є: 
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період 2012-2021 рр. [1] та 
Закон «Про освіту» [2], в яких наголошується на необхідності запровадження 
інноваційних підходів в освіті, підвищенні якості освіти на інноваційній основі. 
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У зв’язку з цим нова освітня парадигма вибудовується на засадах збереження і 
розвитку творчого потенціалу людини, її спрямованості на самовизначення, 
стабільно активної життєдіяльності у змінних соціальних умовах, готовності до 
сприймання і розв’язання нових завдань. 

Незважаючи на наявність значної кількості наукових досліджень, проблема 
підвищення ефективності практичної підготовки педагогічних працівників та 
впровадження інноваційних технологій в освітню діяльність ще недостатньо 
досліджена в теоретико-методологічному та методичному аспектах. Поза 
увагою дослідників залишилися проблеми розробки організаційно педагогічних 
засад використання інноваційних методів навчання, зокрема тренінгів та кейс 
методів у професійній підготовці педагогічних працівників.  

Реалізація сучасних освітніх інновацій відбувається через їх структурні 
складові у змісті, формах та методах навчання, у технологіях навчання та в 
свою чергу змісті, формах і методах управління. Інновації, які якісно змінюють 
мету, підхід, принципи, завдання, структуру навчального процесу є більш 
життєздатні і конкурентноспроможні. Основним критерієм інновації виступає 
новизна ідеї. Для викладача дуже важливо визначити, у чому полягає сутність 
запропонованого нового та який рівень його новизни.  

Інновації в освіті це процес створення, впровадження та поширення в 
освітню практику нових ідей, засобів, педагогічних та управлінських 
технологій, в результаті яких підвищуються рівні досягнень компонентів 
освіти, відбувається перехід системи навчання до якісно іншого, більш 
досконалого стану. Сутнісною ознакою інновації є здатність позитивно 
впливати на якість професійної діяльності викладача, розширювати інноваційне 
поле освітнього середовища у навчальному закладі. Підготовка до 
впровадження інноваційних освітніх технологій передбачає вивчення 
інноваційного потенціалу освітнього середовища закладу освіти, спрямованість 
викладачів до інноваційної діяльності щодо розробки та впровадження 
сучасних педагогічних технологій, перспективність можливостей широкого 
використання інформаційних технологій в організації навчально процесу. 

Основним критерієм інновації виступає новизна ідеї. Тому для викладача, 
який бажає включитися в інноваційний процес, дуже важливо визначити, у 
чому полягає сутність запропонованого нового та який рівень його новизни. 
Вчені, які досліджували інновації в освіті, виділяють чотири рівні новизни: 
абсолютна новизна; локально-абсолютна новизна; умовна новизна; суб’єктивна 
новизна [3]. Абсолютна новизна позначає нововведення, яке не застосовувалося 
раніше і охоплює весь педагогічний процес. Локально-абсолютна новизна 
полягає в оновленні одного з елементів системи, коли вона стає новою в 
якомусь одному відношенні. Умовна новизна виявляється, якщо раніше відома 
педагогічна ідея, концепція чи технологія знаходить втілення в нових умовах. 
Нарешті, новизна носить суб’єктивний характер, коли педагог стикається з 
чимось новим для себе, навіть якщо це добре відомо багатьом його колегам. 

Проблема впровадження інноваційних методів навчання у навчальний процес 
в Інституті державного управління в сфері цивільного захисту та навчально 
методичних центрах сфери цивільного захисту є вельми актуальною що 
обумовлюється двома тенденціями: 

– перша витікає із загальної спрямованості розвитку освіти сфери цивільного 
захисту, її орієнтації не стільки на отримання конкретних знань, скільки на 
формування професійної компетентності, умінь і навичок розумової діяльності, 
розвиток здібностей особи, серед яких особлива увага приділяється здібностям 
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до навчання, зміни парадигми мислення, умінню переробляти величезні масиви 
інформації; 

– друга витікає з розвитку вимог до якості фахівця, який повинен володіти 
здатністю оптимальної поведінки, системністю та ефективністю дій у 
надзвичайній ситуації. Процес запровадження інноваційних методів навчання у 
навчальний процес знаходиться на стадії осмислення та напрацювання методик. 
Використання інноваційних методів навчання дозволяє підвищити пізнавальний 
інтерес до проблемних питань зокрема в аналізі підходів до ліквідації 
надзвичайної ситуації, сприяє розвитку професійних та комунікативних навичок. 

Основні методичні інновації пов’язані з використанням активних та 
інтерактивних методів навчання (презентація, мозковий штурм, кейс-метод, 
метод критичного мислення, вікторина, бліцопитування). Суть їх полягає у 
тому, що навчальний процес організовується на основі взаємодії, діалогу, в ході 
якого слухачі навчаються критично мислити, вирішувати складні проблеми на 
основі аналізу обставин і відповідної інформації, враховувати альтернативні 
думки, приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватись з 
іншими фахівцями.  

Навчально-методичні матеріали відпрацьовані науково-педагогічним 
складом якісно з урахуванням вимог Департаменту організації заходів 
цивільного захисту, досвіду роботи органів і підрозділів цивільного захисту, 
новітніх досягнень педагогічної науки, проведення навчальних занять 
передбачає ефективне використання сучасних освітніх технологій та 
інноваційних методів навчання. Матеріали для практичних занять забезпечують 
детальний розгляд слухачами окремих теоретичних положень навчальної теми 
та формують вміння і навички їх практичного застосування шляхом 
індивідуального виконання слухачами відповідних завдань. 

Таким чином ефективна організація і проведення на високому навчально-
методичному рівні короткострокового підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту 
забезпечує підвищення якісного рівня навчального процесу з функціонального 
навчання і практичної підготовки в регіонах України, підвищить престиж, 
імідж та авторитет Інституту, а також сприятиме збереженню його науково-
педагогічного потенціалу. 

Програму короткострокового підвищення кваліфікації з питань цивільного 
захисту можливо оцінити як інноваційний продукт проаналізувавши новизну, 
своєчасність, можливість її реалізації та актуальність. У практику діяльності 
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту на базі якого 
проводиться короткострокове підвищення кваліфікації з питань цивільного 
захисту впроваджуються такі інноваційні педагогічні технології: спів авторська 
лекція; рейтингова система оцінювання знань; комп’ютерні технології; 
організаційно-діяльнісні ігри; занурення в опорні підсистеми; введення елементів 
моделювання в навчальний процес; використання проектних методик на занятті. 
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