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ПЕРЕДМОВА 

 

Запропонована вашій увазі монографія є результатом колективної 

роботи науковців у сфері фінансів та висвітлює різноманітні аспекти 

формування фінансового механізму забезпечення сталого розвитку 

соціально-економічних систем. У роботі викладені авторські погляди на 

вирішення проблем, обумовлених необхідністю реформування 

фінансового механізму в сучасних умовах розвиту держави. Монографію 

підготовлено відповідно до плану науково-дослідницьких робіт 

Бердянського університету менеджменту і бізнесу за темою «Фінансовий 

механізм забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем». 

Структурно монографія побудована з чотирьох рівнозначних розділів.  

Перший розділ «Теоретико-методологічні засади функціонування 

фінансового механізму забезпечення сталого розвитку соціально-

економічних систем» містить теоретичне узагальнення еволюції наукових 

поглядів на розвиток складних економічних систем; огляд чинників 

формування фінансової стійкості підприємства; з’ясування ролі медичного 

соціального страхування як елемента механізму самозбереження здоров’я 

зайнятого населення; дослідження концепції сталого розвитку у межах 

системного підходу та функціональних властивостей транспортно-

комунікативної системи в контексті забезпечення національної 

самодостатності; виокремлення основних заходів запобігання розмиванню 

податкової бази та переміщенню прибутків в Україні та світі; 

обґрунтування необхідності структуризації дестабілізуючого середовища 

розвитку соціально-економічної системи. 

У другому розділі «Фінансова політика держави у забезпеченні 

сталого розвитку соціально-економічних систем» розглянуто структурні 

пріоритети державної політики регулювання інвестицій в перехідних 

економіках; викладено методологію стимулювання капіталізації економіки 

регіонів України за допомогою фінансових інновацій на сучасному етапі; 

окреслено напрями удосконалення обліково-аналітичного аспекту 

розвитку соціально-економічних систем регіонів України; виокремлено 

проблеми управління золотовалютними резервами та особливості прямого 

оподаткування на шляху євроінтеграційних процесів; проаналізовано 

необхідність запровадження бюджетної децентралізації як чинника 

зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів України; окреслено 

необхідність та особливості бюджетного забезпечення окремих галузей; 

дослідженно особливості функціонування податку на багатство в системі 

фіскальних важелів держави розподілу суспільних доходів. 

Матеріали третього розділу «Роль фінансового механізму у 

забезпеченні сталого розвитку суб’єктів господарювання» розкривають 

значення фінансового механізму на мікрорівні, зокрема розкрито роль 

українських фінансових спілок на ринку капіталів у Польщі; досліджено 
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вимірювання і моделювання подій в процесі створення фінансової 

інформації компанії; мотиви компаній при прийнятті рішень щодо 

іноземних інвестицій; розглянуто рефлексивний контур антисипативного 

управління підприємством; окреслено чинники впливу на інноваційно-

інвестиційну діяльність торговельних підприємств; виявлено пріоритети 

реалізації капіталу за умов інвестиційного розвитку аграрних підприємств; 

визначено стан та проблеми розвитку банківської системи та страхового 

ринку України.  

Четвертий розділ «Інституційні фактори розвитку фінансового 

механізму забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем» 

містить розробки щодо виявлення інституційних детермінант розвитку 

фінансового механізму. Зокрема з’ясовано роль програми «Горизонт-2020» 

у фінансуванні досліджень та інновацій; виявлено роль ситуативних задач 

як засобу формування фінансово-економічного мислення; окреслено 

напрями удосконалення механізму залучення інвестиційних ресурсів в 

економіку регіону; обґрунтовано методологічні аспекти регіональної 

промислової політики (зокрема, кластерний та інноваційний підходи); 

виявлено вплив фінансових чинників на функціонування ринку 

банківських продуктів і послуг; окреслено сучасні тенденцій та 

особливості формування фінансових ресурсів банків, а також стан та 

проблеми розвитку франчайзингу в Україні. 

Монографія буде корисною для фахівців, які досліджують проблемні 

аспекти формування фінансового механізму з метою забезпечення сталого 

розвитку держави, регіонів, фінансових інституцій, суб’єктів  
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 

1.1. Дослідження концепції сталого розвитку у межах системного 

підходу  

 

Концепція сталого розвитку не є новою і широко розглядається у 

науковій літературі, а також є предметом обговорення на рівні держав, 

регіонів та окремих підприємств з моменту ухвалення Порядку денного на 

ХХІ століття1. Наукові праці у галузі сталого розвитку виникли в 

основному як реакція на посилений інтерес до взаємодії та потенціальних 

конфліктів між відкритими соціально-економічними та екологічними 

системами. Теоретичні роботи представляють дослідження, засновані на 

економічній теорії, комплексному системному підході, екологічних 

науках, які визначають умови, за якими розвиток досліджуваної системи 

здійснюється згідно з критеріями сталого розвитку2. Слід зазначити, що 

системний підхід до розгляду сталого розвитку та застосування 

інструментарію теорії систем у дослідженнях діяльності підприємства та 

будь-якої іншої системи є дійсно доцільним та необхідним, оскільки оперує 

безпосередньо системами, та на відміну від звичайних теоретичних 

концепцій та наук дозволяє вирішувати складні та комплексні завдання. 

В теорії управління макро- і мікросистемами існує концепція 

потрійного критерію (triple bottom line paradigm). Сам термін «потрійний 

критерій» був введений у 1994 році екологічним консультантом Джоном 

Елкінгтоном, який намагався знайти нове поняття для виразу «неминучого 

розширення агенди (порядку денного) стосовно навколишнього 

середовища». Він визначав, що соціальний і економічний аспекти агенди, 

які вже були згадані у доповіді Брундтланд, необхідно досліджувати більш 

комплексним та інтегрованим способом, якщо реальний прогрес стосовно 

навколишнього середовища має здійснюватися з урахуванням бізнес 

середовища3. Для вирішення комплексних проблем та завдань широко 

використовують теорію систем, оскільки ця теорія містить закони, 

принципи та методи, які можна застосувати до систем різного роду, типу, 

природи її складових. Соціальні, економічні та екологічні системи є 

різними за суттю і змістом, але вони самі та їх співіснування і взаємозв’язок 

                                                           
1 Agenda 21 [Electronic resource] / United Nations Conference on Environment & Development Rio de 

Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992. – Mode of access: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf 
2 Climate Change 2007 : IPCC Fourth Assessment Report [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/ch2s2-1-4.html 
3 Elkington J. Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of Twenty-First Century Business / J. 

Elkington. –– Oxford: Capstone, 1999. –– 424 p. 
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можуть бути описані схожими характеристиками, принципами, моделями 

тощо. 

Сталий розвиток суспільства взагалі і будь-якого підприємства 

зокрема вже розглядався у межах системного підходу. Дж. Фіксель4 

представляв трьохціннісну модель, згідно якої виділяються три типи 

систем: система зовнішнього середовища, промислова система, суспільна 

(соціальна) система. Кожна з цих систем містить підсистеми та зв’язки між 

ними, створює цінність для інших систем, а їхня продуктивність 

відображається відповідно природним, економічним та людським 

капіталом. 

Ф. С. Крофтон також представляв цілі і вимоги до сталого розвитку 

світу у вигляді трьох систем: екологічних, економічних і соціальних. У 

межах економічних систем розглядаються відносини Людина-Навколишнє 

середовище та цілі стосовно задоволення матеріальних і нематеріальних 

людських вимог; у межах екологічних систем розглядаються відносини 

всередині і крізь Екосистем та цілі стосовно підтримки екологічної 

цілісності; у межах соціальних систем розглядаються відносини Людина-

Людина та цілі стосовно забезпечення неупередженості і соціальної 

справедливості5. Отже, розгляд підприємства, суспільства та 

навколишнього середовища у межах системного підходу, дає змогу 

застосовувати його принципи, аспекти та припущення, використовувати 

методи та інструментарій теорії систем, застосовувати системний аналіз 

для вирішення складних завдань. 

Системний підхід змістовно відображає групу методів, за допомогою 

яких реальний об'єкт описується як сукупність взаємодіючих компонентів6, 

та представляє собою несуперечливий метод зведення складної проблеми 

до простого результату для підвищення якості рішень, що ухвалюються7. 

Тенденція досліджувати системи як щось ціле відповідає тенденції 

вивчати, перш за все, взаємодії і досліджувати все більше різних аспектів 

природи8.  

За думкою9 будь-яка система, в якій задіяна людина (а системи, які 

розглядаються в межах сталого розвитку, саме такими і є) характеризується 

наступними властивостями системи: обмежена раціональність, обмежена 

                                                           
4 Fiksel J. A systems view of sustainability: The triple value model / J. Fiksel // Environmental 

Development. – 2012. – № 2. – Рр. 138–141. 
5 Crofton F. S. Educating for sustainability: opportunities in undergraduate engineering / F. S. Crofton // 

Journal of Cleaner Production. – 2000. – № 8. – P. 397–405., С. 398. 
6 Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ : [учеб. пособ.] / Ю.П. Сурмин. — К.: МАУП, 

2003. — 368 с., С. 3. 
7 Клиланд Д. Системный анализ и целевое управление / Д. Клиланд, В. Кинг. — М.: Сов. радио, 

1974. — 280 с., С. 34-35. 
8 Ackoff R. L. Games, Decisions, and Organizations / R. L. Ackoff // General Systems. — 1959. — № 

4.— Pp. 145–150. 
9 Hjortha P. Navigating towards sustainable development: A system dynamics approach / P. Hjortha, A. 

Bagheri // Futures. – 2006. – Vol. 38, Issue 1. – Pp. 74–92. 
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визначеність, обмежена передбачуваність, невизначена причинність, 

еволюційна зміна. Розглядаючи ці системи, слід визначити ще і такі їхні 

характеристики, як комплексність, імовірність, саморегульованість; 

цілеспрямованість; наявність зворотного зв'язку і управління. Причому, 

цілі системи містять визначення основних результатів її функціонування та 

мають бути досягнуті у межах деякого інтервалу часу10. Зазначимо, що 

зміни, що відбуваються сьогодні у діяльності підприємств, їхньому 

оточенні та суспільстві взагалі, та умови їх функціонування свідчать про 

те, що підприємства мають змінювати підходи до цілепокладання та 

враховувати цілі множини суб’єктів для забезпечення свого сталого 

розвитку.  

Чим складнішою є система, тим більшою є різноманітність зовнішніх 

впливів, на які вона реагує. Складність системи полягає у її структурі і 

передбачає наявність частин систем, які також можна розглядати як 

системи, закономірно об'єднані в єдине ціле відповідно до певних 

принципів або пов'язані між собою заданими відносинами. Складну 

систему можна поділити на підсистеми, кожна з яких сама є складною 

системою з декількох елементів (підсистем нижчого рівня), а також 

елементом системи старшого рівня11. Отже, складна система матиме 

складну ієрархію цілей і матиме складні реакції на дії оточуючого 

середовища. 

Існують безліч варіантів систем, а також безліч варіантів оточення 

систем. Основні характеристики оточення систем повинні бути враховані 

при цілепокладанні самої системи, оскільки саме оточення першим 

визначає поведінку системи. Приділяючи увагу властивостям і 

особливостям оточуючого середовища систем, можна організувати роботу 

систем таким чином, щоб вони були успішними саме у цьому середовищі12. 

Кожній системі притаманні свої власні цілі, а існування різноспрямованих 

систем ускладнює їх узгодження через наявність значної кількості 

зацікавлених осіб. Концепція сталого розвитку передбачає взаємодію 

багатьох зацікавлених сторін, які мають різні, а часто і протилежні цінності 

й цілі. З метою забезпечення сталого розвитку необхідно скоординувати 

діяльність і взаємозв’язки цих сторін та узгодити їхні цілі та цінності. Як 

показав реальний досвід, узгодження цінностей сталого розвитку, цілей та 

дій зацікавлених сторін є дуже важким, оскільки кожний суб’єкт 

намагається реалізувати, насамперед, свої інтереси, а іноді власні цілі є 

                                                           
10 Бушуева Л.И. Информационно-аналитическое обеспечение маркетинговой деятельности 

организаций: теория и методология статистического исследования : монография / Л.И. Бушуева. – М.: 

Академия Естествознания, 2007. – 237 с. 
11 Бусленко Н.П. Лекции по теории сложных систем / Бусленко Н.П., Калашников В.В., Коваленко 

И.Н. – М.: Сов. радио, 1973. – 440 с. 
12 Bossel H. Indicators for Sustainable Development: Theory, Method, Applications. A Report to the 

Balaton Group / H. Bossel. – Winnipeg: International Institute for Sustainable Development, 1999. – 124 p. 
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цілком протилежними цінностям сталого розвитку13. Тому чим більш 

пристосованим є кожний суб’єкт (як система) до оточуючого середовища, 

тим простіше йому функціонувати у ньому. 

Система при взаємодії із зовнішнім середовищем виступає як суб'єкт 

взаємодії, і, власне, взаємодіє не з «зовнішнім середовищем», а з іншими 

суб'єктами зовнішнього середовища. Отже, за суттю, взаємодія 

здійснюється не з цілою «системою», а з її окремими підсистемами, які 

відповідають за забезпечення цієї взаємодії14. При дослідженні взаємодій 

економічних, соціальних і екологічних систем важливо відокремлювати не 

лише підсистеми, що беруть безпосередньо участь у взаємодії, а й цілі 

суб'єктів взаємодії та всі можливі канали такої взаємодії. Іноді важко 

виділити окремих суб’єктів будь-якої системи, наприклад, суспільство 

(соціальна система) або навколишнє середовище (екологічна система). Цілі 

та інтереси цих укрупнених систем є узагальненими і не завжди 

відображають цілі окремої людини як суб’єкта системи. Тому доцільним є 

розглядати саму взаємодію між системами (або окремими суб’єктами 

систем) як систему та досліджувати їх взаємні впливи один на одного або 

відсутність таких впливів, їхні силу і причини. 

Взаємодію трьох систем можна також представити як систему. При 

розгляді взаємодії між економічними, екологічними і соціальними 

системами (як складовими сталого розвитку) аналізу підлягають, як 

правило, лише ті аспекти, які сприймаються дослідниками і необхідні для 

пізнання деяких визначених сторін (аспектів) сталого розвитку.  

Згідно із законом системності взаємодія є об’єктом-системою. Тому у 

кожній взаємодії можна виокремити такі його необхідні компоненти:  

- «первісні» елементи: об’єкти, які змінюють і які змінюються; впливи, 

які розповсюджуються від об’єктів; середовище розповсюдження; 

- відносини єдності – причинно-наслідкові відносини; 

- закон композиції – умови, які обмежують відносини15. 

Ю. А. Урманцев зазначив, що існують три класи дій: двосторонні (2-

дій або взаємодій), односторонні (1-дій, або дій у вузькому сенсі слова), 

нольсторонні (0-дій, або взаємонедій). Причому 2-, 1- і 0-дії (взаємодії, 

односторонні дії, взаємонедії) є об'єктами-системами і належать системі 

об’єктів одного і того ж роду. Кожна з дій 2-, 1-, 0- – єдність 

протилежностей: взаємодія – єдність двох односторонніх дій, протилежних 

за напрямами їхнього впливу; одностороння дія – єдність дії і недії; 

                                                           
13 Leiserowitz A. A. What is sustainable development? Goals, indicators, values, and practice / R. W. 

Kates, T. M. Parris, A. A. Leiserowitz // Environment: Science and Policy for Sustainable Development. – 2005. 

– Vol. 47, № 3. – Pp. 8–21. 
14 Жемчугов А. М. Социальная организация как система / А. М. Жемчугов, М. К. Жемчугов // 

Проблемы экономики и менеджмента. –– 2012. –– № 9. –– C. 18–37. 
15 Урманцев Ю. А. Общая теория систем об отношениях взаимодействия, одностороннего 

действия и взаимонедействия / Ю. А. Урманцев.  В кн.: Проблема связей и отношений в 

материалистической диалектике.  М.: Наука, 1990.  С. 101–137. 
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взаїмонедія – єдність двох односторонніх недій, взаємно протилежних за 

напрямами їхнього невпливу. Крім того, взаємодія – протилежність 

взаїмонедії, одностороння дія об’єкта А на об’єкт В – протилежність іншої 

односторонньої дії об’єкта В на об’єкт А; ці дії є перехідними формами для 

2- і 0-дій. Лише дву- і одностороннім діям властиві причинно-наслідкові 

відносини, причому для 1-дій – наполовину16. Виходячи з цього, можна 

зазначити про множину варіантів взаємодій між системами як складовими 

сталого розвитку. Залежно від варіанту взаємодій можна виділити три 

контури взаємодій: соціально-економічний, соціально-екологічний, 

еколого-економічний. Причому, в межах кожного контуру може бути 

повна або неповна (часткова) взаємодія, одностороння дія і взаємонедія 

(рис. 1.1). 
 

 
Рис. 1.1. Приклад варіантів взаємодії, односторонньої дії або 

взаємонедії економічної, екологічної і соціальної системам як 

складових сталого розвитку: 

 

– взаємодія між системами як складовими сталого розвитку; 
 

– одностороння дія між системами як складовими сталого розвитку (напрям стрілочки 

означає, яка складова здійснює вплив); 

відсутність стрілочки – взаємонедія між системами як складовими сталого розвитку 
 

Виділення окремих варіантів взаємодії або взаємонедії між системами 

як складовими сталого розвитку дає змогу оцінити вплив однієї складової 

на іншу, виявити контури взаємодії між складовими, означити цілі груп 

інтересів, які стосуються різних контурів взаємодії між системами, і з 

урахуванням цього розглядати окремо контури сталого розвитку 

підприємства (соціально-економічний, соціально-екологічний, еколого-

економічний) та оцінювати результативність систем як складових сталого 

розвитку. 

                                                           
16 Урманцев Ю. А. Общая теория систем об отношениях взаимодействия, одностороннего 

действия и взаимонедействия / Ю. А. Урманцев.  В кн.: Проблема связей и отношений в 

материалистической диалектике.  М.: Наука, 1990.  С. 101–137. 
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Питання визначення результативності систем не є однозначним. 

Можна застосовувати різні підходи до оцінювання результатів 

функціонування системи17:  

- цільовий: результативність системи оцінюється за результатами 

аналізу досягнення цілей; 

- ресурсний: результативність системи оцінюється через її здатність 

виживати у змінному оточенні, використовуючи наявні ресурси; 

- оцінювання корисності: результативність системи оцінюється через 

її здатність забезпечувати деякий рівень задоволеності зацікавлених 

внутрішніх і зовнішніх сторін, які мають власні цілі та цінності. 

Всі ці підходи є доцільними для використання при оцінюванні 

результативності економічних, екологічних і соціальних систем, а також їх 

взаємодій як систем, і можуть використовуватися залежно від наявної 

інформації або потреб такої оцінки. 

Таким чином, концепцію сталого розвитку доцільно розглядати у 

межах системного підходу. Системний підхід полягає у тому, що будь-який 

складний об'єкт розглядається як відносно самостійна система зі своїми 

особливостями функціонування і розвитку, своєю структурою; функціями 

елементів і цілого; єдністю внутрішнього і зовнішнього середовища; 

законами розвитку системи та її складових. У дослідженні сталого 

розвитку можна розглядати економічні, соціальні та екологічні системи, які 

вступають у взаємодію. Взаємодію трьох систем можна також представити 

як систему зі своїми компонентами. Існують три класи дій, які визначають 

множину варіантів взаємодій між складовими сталого розвитку 

підприємства. Залежно від варіанту взаємодій можна виділити три контури 

взаємодій: соціально-економічний, соціально-екологічний, еколого-

економічний. Виділення цих контурів дає змогу оцінювати вплив однієї 

системи як складової сталого розвитку на іншу, означити цілі груп 

інтересів, які стосуються різних контурів взаємодії та оцінювати 

результативність систем як складових сталого розвитку. 

 

 

1.2. Еволюція наукових поглядів на розвиток складних 

економічних систем  

 

В період глобальних рецесій економічні системи набувають 

характерних ознак порушення рівноваги, тобто відбувається їх структурна 

трансформація та об’єктивна зміна траєкторій подальшого розвитку. 

Конфігураційні контури складних економічних систем детермінують їх 

основні властивості – відкритість, емерджентність, складність внутрішніх 

                                                           
17 Бушуева Л.И. Информационно-аналитическое обеспечение маркетинговой деятельности 

организаций: теория и методология статистического исследования : монография / Л.И. Бушуева. – М.: 

Академия Естествознания, 2007. – 237 с. 
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зав’язків та здатність до самоорганізації. В умовах порушення системної 

рівноваги зазначені властивості втрачають свою функціональну здатність, 

що призводить до економічних мутацій та латентності економічної 

системи в цілому.  

В розрізі порушень лагу в економічних циклах, деформації зовнішніх 

умов функціонування економічних систем трансформуються з локальних у 

системні. Практика управління економічними системами в умовах 

деформованої циклічності засвідчує обмеженість та недостатність 

стандартних теорій економічного розвитку. 

Так, ортодоксальна неокласична концепція розвитку складних 

економічних систем, базується на таких твердженнях, як вичерпність 

ресурсів, максимізуючий економічний біхевіоризм індивідів, 

раціональність управлінських рішень, стійкість економічних переваг, 

методологічний індивідуалізм і прагнення економічної системи до 

рівноваги та самоорганізації. 

Втім, сучасна парадигма соціально-економічного розвитку спонукає 

до диверсифікації форм державного та приватного регулювання 

економічних відносин та різновекторності зав’язків між економічними 

суб’єктами, нераціональності управлінських рішень, адаптації економічної 

поведінки, стимулюванні трансфер-факторів економічної інформації 

різного ступеня репрезентативності, інституціалізації економічних 

відносин.  

Відтак, сучасні наукові постулати неокласиків щодо розвитку 

складних економічних систем дещо обмежують теоретичні можливості 

дослідження економіки в умовах девіації циклічності, в розрізі 

дисипативності самого процесу розвитку. Зважаючи на вищенаведені 

твердження, вивчення ретроспективних аспектів еволюції складних 

економічних систем дозволить сконцентрувати наукове дослідження на 

різновекторності сучасних теоретичних підходів до розвитку складних 

економічних систем в діапазоні від синергетичної до ко-еволюційної 

економіки. Детальне вивчення еволюції наукових поглядів на динамічні 

перетворення економічних систем сприятиме конструктивному 

відсіюванню дискретних субтеорій та обмеженості їх постулатів.  

На наш погляд, в дослідженні феномену явища складності відбувся 

поступовий, еволюційний перехід від об’єктивності й незворотності 

сприйняття до імперативу організаційного дизайну складності. Процедура 

відкриття складного світу замінюється технікою дизайну, втілення уявного 

і конструювання бажаного. «…. Епістемологія, а рівним чином і науки про 

суспільство, стають конструктивістськими»18. 

Фундаментальними в дослідженні «складності» як процесу та 

наукової абстракції, на наш погляд, є наукові доробки Е. Морена й Б. 

Ніколеску. Дослідники розглядають дане явище через призму 
                                                           

18 Башляр Г. Новый рационализм / Г. Башляр – М.: Прогресс, 1987. – 376 с., С. 126. 
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трансдисциплінарності. Міркування Е. Морена19 щодо проникнення 

«складності» в дисциплінарні дослідження й системи є опозиційними до 

традиційних трактувань.  

На відміну від традиційних постулатів, щодо пізнання складного в 

рамках полідисциплінарного, міждисциплінарного та 

трансдисциплінарного проникнення, автор вбачає дослідження 

«складного» в ієрархічному виокремленні полідисциплінарного 

дослідницького поля, міждисциплінарного дослідження й 

трансдисциплінарної стратегії дослідження. 

Б. Ніколеску посилив значення теоретичних фреймів «складності», 

визначивши останню як методологічний постулат трансдисциплінарної 

стратегії. В загальному, дослідник вважає, що вона базується на трьох 

методологічних імперативах:  

1) декомпозиція реальності за рівнями. Кожна дисципліна вивчає 

тільки якийсь фрагмент реальності, тільки один з її рівнів. 

Трансдисциплінарна стратегія пояснює динаміку процесу на кількох рівнях 

реальності одночасно, тому вона пересікає рубежі конкретних дисциплін і 

стає інструментом нівелювання гіперспецифікації й набуває функцій 

універсальності. 

Трансдисциплінарність не антагоністична міждисциплінарності, а 

доповнює її, оскільки з’єднує різні фрагменти реальності в єдину картину 

складності;  

2) логіка взаємодоповнення. Трансдисциплінарність в пізнанні 

складності не протиставляє, а об’єднує, сполучає ті рівні складних явищ, 

які функціонують як протилежне, взаємовиключне20;  

3) складність. Трансдисциплінарність намагається зрозуміти 

реальність в її складності, а це саме та функція, яка властива синергетиці. 

Щодо трактування дефініції «складність», то Е. Морен вважає: 

«складність виявляється тоді, коли різні елементи, складові цілого, стають 

невіддільними один від одного і коли існує взаємозалежна, інтерактивна і 

взаємна ретроактивна тканина між об’єктом пізнання і його контекстом, 

частинами і цілим, цілим і частинами, частинами між собою. Тому 

складністю варто вважати зв’язок між єдністю і множинністю»21. 

Поряд із німецькою та французькою школами з пізнання науково-

практичного феномену «складності» стрімкого розвитку в даній площині 

набуває російська наукова думка, генераторами якої, варто вважати 

С.П. Курдюмова та О.М. Князєву. Дослідники фокусують свою увагу на 

взаємодії складових системи та їх співвідношенні у складному 

                                                           
19 Морен Э. Метод. Природа природы / Э. Морен. – М.: Прогресс-Традиция, 2005. – 464 с. 
20 Nicolescu, B. The Relationship between Complex Thinking and Transdisciplinarity [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://basarab.nicolescu.perso.sfr.fr/ciret/ARTICLES/Nicolescu_fichiers/ 

MSH15062009.htm 
21 Морен Э. Образование в будущем: семь неотложных задач / Э. Морен // Синергетическая 

парадигма. Синергетика образования. – М.: Прогресс-Традиция, 2007. – С. 24–96. 

http://basarab.nicolescu.perso.sfr.fr/ciret/ARTICLES/Nicolescu_fichiers/
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досліджуваному об’єкті. Автори розглядають «складність» через призму 

системності, не применшуючи, при цьому, методологічного значення 

трансдисциплінарності. 

Ми поділяємо думку С. П. Курдюмова та О. М. Князєвої22, що: 

«…частина може бути складнішою за ціле (за поведінкою, за спектром 

можливих форм), якщо вона має більш високий показник нелінійності 

порівняно з цілим. Відповідно до нашого синергетичного бачення, це має 

місце, вочевидь, у випадку людини в суспільстві. Людина є складнішою за 

соціальну групу або суспільство через те, що її нелінійність вища. Сильна 

нелінійність означає, що відповідному структурному утворенню на своєму 

рівні організації притаманний більш складний спектр просторово-часових 

форм-структур і можливих режимів розвитку». 

Цілком очевидно, що для національної економічної системи як 

феномену «складності» властивий високий ступінь архаїзму 

(адміністративної моделі економічної поведінки) та нелінійності поведінки 

окремих суб’єктів економічних відносин (організаційна розбалансованість, 

нераціональність розподілу ресурсів, політична рента та ін.), тому 

відновлення та розвиток галузей, регіонів, або всієї системи занадто 

чутливі до стохастичності поведінки.  

Російський дослідник В. Буданов розглядає «нелінійність» як ключову 

детермінанту становлення «складності». «Нелінійність» вчений описує 

через ефект синергії й порушення принципу суперпозиції: результат суми 

не дорівнює сумі результатів. Концептуальна позиція автора виражається 

через межу цілісності об’єкта, перетин якої (розпад, поглинання, злиття, 

руйнування) призводить до нелінійних ефектів. З таких позицій автора 

випливає, що складність – це метод розуміння різноманітності, а не 

метафізична категорія.  

Окрім того, В. Буданов вважає, що для того, щоб перейти від одного 

стану до іншого, система змушена переходити простір їхньої спільної межі, 

сильної нелінійності23. Зауважимо, що при цьому ключову роль відіграє не 

сам факт проявів непрогнозованої, нелінійної поведінки гравців, а питома 

вага таких елементів у системі. В такому випадку когнітивні технології 

управління мають бути направлені на забезпечення автопоезису 

(самовідтворення) системи й послаблення флуктуацій, як похідних 

нелінійності, що усувається в разі її адекватного організаційного 

реформування.  

 Резюмуючи наведені вище наукові переконання В. Буданова, 

спробуємо розширити концептуальні фрейми теорії складності, зокрема її 

дефініційну архітектуру в науковому дискурсі «цілісність об’єкта – 

                                                           
22 Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Синергетика: нелинейность времени и ландшафты коэволюции. 

/ Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов. – М.: УРСС, 2011. с. 414 
23 Буданов В. Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании / В. Г. 

Буданов. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 240 с. 
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реконфігурація – нова складність». Зважаючи на предмет нашого 

дослідження – складні економічні системи й маючи на меті глибинне 

наукове пізнання явища «складності» таких систем, розширення сутності 

даного концепту, вважаємо за доцільне впровадити в науковий обіг поняття 

«поріг організаційної складності» економічної системи.  

 На наше переконання, «поріг організаційної складності» економічної 

системи – це інтегральний показник якісного стану економічної системи в 

нелінійному просторі й визначеному часовому модулі, який характеризує 

граничну здатність системи до самоорганізації у складну цілісність й 

обумовлює перехід на нову ступінь розвитку.  

Іншими словами, «поріг організаційної складності» є тенденційним 

індикатором досягнутого системою рівня розвитку або економічної 

деградації, так званим збудником організаційної реконфігурації для 

збереження ефекту синергії. Опинившись за межею «порогу організаційної 

складності», економічна система тяжіє до ефекту гістерезису, тобто 

перманентного повернення до пережитого сценарію розвитку. Феномен 

гістерезисної пам’яті системи небезпечний тим, що спонукає до перекосів 

у відповідності економічної поведінки системи до досягнутого вищого 

рівня складності.  

Для формалізованого запису «порогу організаційної складності» 

економічної системи пропонуємо ввести такі умовні позначення базових 

складових: 

OCL (organizational complexity limit) – поріг організаційної складності 

системи; 

ER (economic resources) – економічні ресурси (природні ресурси, 

людський капітал, засоби праці, інформаційні потоки та ін.); 

OR (operations results) – результати економічних операцій (фінансові 

результати діяльності державного й приватного секторів економіки); 

OF (organisational forms of economic activity) – організаційні форми 

економічної активності; 

EM (economic mechanism) – механізм економічного регулювання 

(пряме та опосередковане державного регулювання через фінансово-

економічні та організаційні механізми підтримки й стимулювання 

розвитку системи).  

Формалізовану модель «порогу організаційної складності» 

економічної цілісності пропонуємо зобразити через математичну функцію: 

OCL = f (ER + OR + OF + EM),                          (1.1) 

Сутність запропонованої математичної функції ґрунтується на тому, 

що в еталонному сенсі організаційна складність системи щільно корелює із 

результатами економічних операцій (господарської діяльності) наявністю 

та балансом економічних ресурсів, організаційних форм власності та 

механізмів їх функціонування. Відповідно, від’ємна варіація функції 0 ≤ 

OCL(f) ≤ + ∞ спонукає до імплементації державних регуляторних впливів 
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«врівноваження» системи, через механізми розподілу та перерозподілу її 

ресурсного потенціалу й реконфігурації господарського механізму, зміни 

організаційного дизайну системи, що призведе до появи нової складності – 

алгоритмічної.  

В іншому випадку 0 ≥ OCL(f) ≥ + ∞ система не потребує сильних 

внутрішніх регуляторних впливів й рухається за рахунок власних резервів 

самодостатності, тобто виникає природня складність. В обох випадках 

система детермінує рух, але від її позитивної чи негативної варіації 

залежить вектор розвитку – макроекономічна організаційна реконфігурація 

або ж автопоезис.  

 Розвиток теорії складності в розрізі автопоезису складних системних 

утворень відображено в наукових доробках чілійських дослідників У. 

Матурани і Ф. Варели, які обґрунтували теорію Сантьяго й основні 

принципи автопоезису. Концепція теорії розкриває сутність складних явищ 

через такі властивості самовідтворення системи24: 

1) автономія (на відміну від гетерономії, зокрема кібернетичних 

моделей комунікації Н.Вінера та постулатів гештальтфілософії); 

2) інактивація (відтворення системи відбувається за рахунок 

інсайдерських поштовхів та сил); 

3) ітерація (відкритість казуального кругового процесу, постійне його 

самовідновлення і самодоповнення, підтримка нових рівнів власної 

складності). 

Втім, висновки авторів не варто розглядати як трансдисциплінарну 

стратегію в дослідженні складних систем, оскільки їх науковий фокус 

зосереджено на живих системах. «…Жива система являє собою 

гомеостатичну систему, в якій її гомеостатична організація виступає в ролі 

своєї ж власної змінної, сталість значення якої підтримується нею завдяки 

виробництву та функціонування її специфічних компонентів, причому ця 

ж організація визначає гомеостатичну систему як єдність взаємодій. Звідси 

випливає, що живі системи являють собою підклас класу кругових 

складних систем»25.  

У. Матурана переконаний, що для живих систем для забезпечення їх 

автопоезису не обов’язкова наявність вхідної чи вихідної інформації, 

апологетику цих тверджень доводить теза: «…Жива система не є 

цілеспрямованою системою. Вона являє собою стійку, яка визначається 

станом суворо детерміновану замкнуту на собі систему. У термінах 

функціональної організації у живих систем немає ні входів, ні виходів 

незважаючи на те, що в умовах зовнішніх збурень вони підтримують 

сталість заданих станів. Тільки в наших описах, коли ми включаємо живі 

                                                           
24 Maturana H., Varela F. Autopoiesis: the organization of the living (1973) // Maturana H., Varela F. 

Autopoiesis and Cognition. Boston, 1980. P. 63–134. 
25 Humberto R. Maturana. Biology of Cognition. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.certicom.kiev.ua/matur.html 
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системи як частини в більш великі системи, які ми визначаємо самі, тільки 

тоді ми можемо говорити про наявність у них і входів і виходів».  

Таким чином, вищенаведені тези свідчать на користь висновків, що 

теорія Сантьяго та автопоезис є прикладом рудиментарного трактування 

«складності» й не можуть бути детерміновані, як універсальна 

трансдисциплінарна стратегія, оскільки пояснюють науково-практичний 

феномен складності лише одного типу систем – живих. Для систем 

соціальної інженерії, тобто штучних або синтетичних об’єктивною 

властивістю є вхідна та вихідна інформація, а також відкрита взаємодія з 

екзогенними детермінантами. 

Щодо вітчизняної наукової думки, то предметна область наукового 

пошуку фахівців в застосуванні поняття «складність» різновекторна. Так, в 

науковому доробку Т.В. Майорової прослідковується застосування 

синергетичного підходу в розробці фінансово-кредитного механізму 

активізації інвестиційного процесу. В рамках свого дослідження, автор 

виражає розуміння «складності системи» через призму поняття 

«суперечність» та «нерівноважність».  

Дослідниця вважає: «… Якщо рівноважний стан є необхідною умовою 

стаціонарного існування, то нерівноважний стан являє собою істотний 

момент переходу в новий стан, у якому механізм набуває більш високого 

рівня відносин між суб’єктами26.  

На наш погляд, висновки Т.В. Майорової суперечливі, адже 

нерівноважний стан, за своєю сутністю, детермінує перекоси в 

забезпеченні життєздатності системи, унеможливлює прогнозування її 

просторової конфігурації та подальшого розвитку, тому твердження про 

виникнення «більш високого рівня відносин між суб’єктами» потребує 

додаткового обґрунтування з використанням апарату економіко-

математичного моделювання.  

Проведена вище епістемологія «складності» системи як наукового 

концепту в загальному розумінні та аналіз сучасних методологічних 

підходів до наукового пізнання складності, власне в економічних системах, 

спонукають до систематизації та теоретичного збагачення існуючих 

наукових поглядів в єдину площину розуміння еволюції складності 

економіки як цілісної складноструктурованої системи. Спробуємо 

схематично зобразити «складність» економічної системи (рис.1.2). 

Отже, в теорії складності економічна система, поступово долаючи 

природну та організовану складність, тяжіє до переходу на новий рівень – 

самоорганізації, тобто динамічну складність. Щодо останньої, то 

формування економічного напряму в теорії самоорганізації (динамічної 

складності) знаходиться в стадії зародження. 

                                                           
26 Майорова Т. В. Синергетичний підхід у формуванні сучасної парадигми фінансово-кредитного 

механізму активізації інвестиційного процесу / Т. В. Майорова // «Економічний часопис-XXI». – №3-4 

(1) 2014. – С. 66-69 
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Рис. 1.2. Схематичне зображення «складності» економічної 

системи 
Джерело: запропоновано автором 
 

Цілком очевидно, що імплементація фундаментальних механізмів 

самоорганізації до еволюційного розвитку економічної системи, 

споріднена із основними поняттями і процесами в трансдисциплінарних 

науках.  

Складна економічна система 

Природна складність – використання 

природних закономірностей як 

аналогів функціонування системи, 

забезпечення часової та просторової 

когерентності  

Складність 

першого 

порядку 

Складність 

третього 

порядку 

Складність 

другого 

порядку 

Організована складність – інтеграція 

техніки, технології, організаційного 

моделювання системи, що не має 

аналогів в природному середовищі. 

Самоорганізація – непрогнозована 

зміна системи за рахунок 

внутрішніх сил та імпульсів, без 

втручання зовнішніх збудників. 

Формування виробничих відносин та їх трансформація відповідно до 

природного, територіального приросту структур системи. Для 

економічної системи міра природної складності виражена через ієрархію 

економічних відносин в структурних формах: мікро-; мезо-; макро-; 

глобальна економіка.  

Міра організованої складності економічної системи виражена через 

систему соціально-економічних відносин, організаційні господарські 

форми та господарський механізм регулювання економіки. 

Самоорганізація виражається через здатність системи змінювати 

структуру в процесі адаптації, когерентного поєднання компонентів 

структури, їх сталість та інформаційний обмін. В економічних системах 

знайшла своє відображення в кластерних формах господарювання. 
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1.3. Структуризація дестабілізуючого середовища розвитку 

соціально-економічної системи  

 

Безперервні процеси розвитку, зміни та оновлення параметрів 

суспільно-економічного середовища апріорі посилюють невизначеність 

умов господарювання. Це впливає на відносини взаємодії суб’єктів 

економічної безпеки різних ієрархічних рівнів національної економіки, 

ускладнює прогнозування параметрів розвитку соціально-економічних 

систем і посилює дестабілізуючу дію загроз у процесі господарювання. 

Осмислення природи походження фактору невизначеності є передумовою 

до визначення основоположних засад функціонування економічної 

системи та формування безпечних умов її розвитку27. Невизначеність 

характеризується відсутністю в достатньому обсязі точної інформації про 

умови розвитку системи, що ускладнює процеси розробки, прийняття та 

реалізації ефективних управлінських рішень. Водночас, слід відмітити, що 

забезпечення повної визначеності параметрів економічного середовища є 

неможливим, з огляду на існуючі ризики, що беруть на себе суб’єкти 

господарювання. З однієї сторони, невизначеність можна визначити, як 

недосконалість умов функціонування соціально-економічної системи, а з 

іншої –відповідність цих умов реальним вимогам і потребам адекватній 

реальній дійсності.  

Невизначеність формує передумови для посилення дестабілізуючих 

факторів функціонування соціально-економічної системи, що ускладнює 

процеси формування економічної безпеки. Учена О. Іляш головною 

причиною дестабілізуючого впливу загроз вбачає вразливість соціально-

економічної системи держави. У монографії «Трансформації системи 

соціальної безпеки України: регіональний вимір» авторка в проміжній 

ланці між суперечностями і загрозами виділяє два діаметрально 

протилежні фактори: перший, націлений на руйнування системи безпеки, 

другий – спрямований на стабілізацію процесів розвитку цієї системи. У 

зв’язку з цим, визначено декілька ступенів деструктивних факторів: 

формування зони ризику (умови, які спроможні спровокувати розвиток 

небезпеки); виклик (наростаючі провокації з використанням інструментів 

тиску на об’єкт); небезпека (реальна можливість завдати руйнівного 

впливу системі безпеки); загроза (характеризується як намагання завдати 

шкоди)28. Метою розширення науковцями категоріального апарату 

дестабілізуючих факторів є диференціація останніх на реальні та 

потенційні, абстрактні та гіпотетичні, що дозволяє більш чітко визначити 

рівень пріоритетності в ході реагування на них, раціоналізувати 

формалізацію організаційно-економічного інструментарію для їх протидії, 

                                                           
27 Найт Ф. Риск, неопределенность и прибыль / Ф. Найт. — М. : Дело, 2003. – 360 с., С. 195. 
28 Іляш О. І. Трансформації системи соціальної безпеки України: регіональний вимір : монографія 

/ О. І. Іляш – Л. : ПАІС, 2012. – 592 с., С. 129. 
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а також розмежувати процеси трансформації з одного виду в інший29. 

Водночас, таке розширення категорійного апарату дестабілізуючих 

факторів (виклик, ризик, загроза, небезпека) формує серед учених наукові 

протиріччя, що зумовлено неоднозначними підходами в трактуванні 

сутності, особливостей розвитку та характеру взаємодії цих факторів.  

Так, Є. Рудніченко під небезпекою розуміє об’єктивно існуючу 

реальність, що може порушити стан рівноваги та спричинити настання 

негативних наслідків; загрозу науковець трактує, як наслідок небезпеки, 

що проявляється у формі чинника потенційної негативної дії; ризик 

характеризує, як об’єктивно-суб’єктивну категорію, що пов’язана з певною 

мірою невизначеності результату внаслідок прийнятого управлінського 

рішення. Своєю чергою, взаємозв’язок розвитку категорій «небезпека», 

«загроза» та «ризик» визначається таким чином: функціонування об’єкта в 

просторово-часовому вимірі відбувається в межах впливу параметрів 

різноманітних небезпек, конкретизація впливу яких на розвиток об’єкта 

формалізується в загрози, внаслідок взаємодії з якими виникає 

потенційний ризик30. На противагу такій позиції А. Кузьменко вважає, що 

умови ризику створюють небезпеку, яка переростає у виклик, відсутність 

адекватного реагування на який формує загрози для сталого розвитку 

соціально-економічних систем. Ризик визначається, як потенційна стадія 

несприятливих умов для захисту інтересів системи. Небезпека – це процес 

приготування до безпосереднього завдання шкоди. Виклик 

характеризується негативним впливом на соціально-економічну систему, 

що зумовлює незначні втрати та небажану динаміку розвитку цієї системи, 

тоді як під загрозою розуміють цілеспрямований намір дестабілізувати 

процес функціонування соціально-економічних систем31. Тлумачення 

небезпеки «як процесу приготування до завдання шкоди» є помилковим, 

адже формування організаційно-економічних засобів протидії 

дестабілізуючим впливам здійснюється на засадах мобілізації ресурсних 

резервів, що відбувається в межах параметрів внутрішнього середовища 

соціально-економічної системи, тоді як природа походження небезпеки 

головним чином криється не стільки у дестабілізуючому впливі 

внутрішніх, як зовнішніх детермінант. У свою чергу, позиціювання 

загрози, як наміру, надає їй чітко виражено суб’єктивного характеру, що є 

не до кінця вірним, оскільки наростаюча дія загроз спричинена 

об’єктивними чинниками недосконалості середовища розвитку соціально-

економічної системи.  

                                                           
29 Ніколаєв Є. Б. Інтерпретація інтересів і загроз у концепції економічної безпеки / Є. Б. Ніколаєв 

// Економічна теорія. – 2011. – № 2. – С. 34-46., С. 143. 
30 Рудніченко Є. М. Загроза, ризик, небезпека: сутність та взаємозв’язок із системою економічної 

безпеки підприємства / Є. М. Рудніченко // Економіка Менеджмент Підприємництво, 2011. – № 25 (І). 

С. 188-195., С. 192. 
31 Кузьменко А. Проблеми відповідності стратегії та системи забезпечення безпеки України 

національним потребам / А. Кузьменко // Юридичний журнал. – 2006. – №10. – С. 84-85. 
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Російський вчений Н. Ніцевич досліджує поняття ризику, виклику, 

небезпеки та загрози за принципом зростання рівня ймовірності їх завдання 

потенційної шкоди процесу виконання головних функцій соціально-

економічної системи. В контексті цього, виклик тлумачиться, як 

спонукання до дій, що не обов’язково зумовлять виникнення небезпеки, 

однак, передбачають необхідність реалізації комплексу заходів, які є поза 

межами загальних тенденцій та сформованих звичних параметрів розвитку 

подій. Таким чином, виклик розглядається в двовимірній площині: як 

загроза, що містить потенційну небезпеку або ж, як прийнятний варіант 

розвитку подій, оскільки соціально-економічна система може відхилити 

виклик32. Така позиція є дещо дискусійною, зважаючи на використання 

одночасно діаметрально-протилежних підходів у процесі ідентифікації 

деструктивного впливу виклику. Крім цього, ігнорування стратегічних 

викликів у довгостроковій перспективі неодмінно призведе до стагнації 

розвитку соціально-економічної системи та втрати її позицій в сучасному 

конкурентному середовищі. Своєю чергою, В. Мірошник вважає небезпеку 

та загрозу взаємопов’язаними категоріями. Водночас, особливістю 

небезпеки визначає її специфічну форму суб’єктного сприйняття 

збереження існування, яке за своєю природою покликане спонукати 

суб’єкта господарювання до активних дій – збереження своєї діяльності. 

На відміну від загроз, небезпека визначається суб’єктом не за своєю 

спрямованістю, а за негативним змістом. Конструктивною є позиція, що 

об’єктивно існуюча загроза, за змістом ще не є небезпекою для 

конкретного об’єкта, вона стає такою у випадку, коли умови середовища 

здатні трансформувати явища в наслідок33. Дуального підходу в процесі 

дослідження ризику дотримується О. Ляшенко: з однієї сторони, цю 

категорію вона тлумачить, як усвідомлену частину небезпеки (пасивний 

аспект), а з іншої – як цілеспрямовану дію, спрямовану на нейтралізацію чи 

свідому підтримку дестабілізуючого впливу загроз. У семантичному 

вираженні ризик є усвідомленою частиною загрози, що може спричинити 

негативні наслідки34. Попри достатню обґрунтованість цієї позиції, вона 

надає дестабілізуючим факторам чітко вираженого суб’єктивного 

характеру. На переконання О. Шуміло, категорії «небезпека», «загроза» та 

«ризик» перебувають між собою в кореляційній залежності. Водночас, 

                                                           
32 Ницевич В. Ф. Геополитика и национальная безопасность / В. Ф. Ницевич. – М. : МГОУ, 2009. 

– 301 с. 
33 Мірошник В. В. Управління ризиками та загрозами економічній безпеці суб’єктів 

господарювання в системі бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю / Сучасні перспективи 

розвитку систем економічної безпеки держави та суб’єктів господарювання : Монографія за ред. проф. 

Мігус І. П. – Черкаси : ТОВ «МАКЛАУТ». – Черкаси, 2012. – 636 с., С. 395-396. 
34 Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : 

[монографія] / О. М. Ляшенко. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 400 с., С. 244-249. 
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загрози та ризики науковець вважає окремими видами небезпеки35, що 

викликає суперечність, з огляду на відмінності в існуючих масштабах і 

характері їх деструктивного впливу на розвиток соціально-економічних 

систем. 

Систематизація наукових підходів до характеристики дестабілізуючих 

факторів, дозволила визначити засади їх взаємодії та трансформації. Так, 

категорія «виклик» позиціонується в стратегічному вимірі впливу на 

розвиток об’єкта, що спонукає його до концептуальної перебудови та 

реструктуризації діяльності з метою мінімізації втрат у процесі адаптації 

до зміни параметрів економічного середовища в середньо- та 

довгостроковій перспективах. За своїм змістом виклику в 

короткостроковому періоді не притаманний дестабілізуючий характер, 

його небезпека криється, передусім, в ігноруванні збоку функціонуючого 

об’єкта вимог, що адекватні реальній дійсності. З огляду на це, виклик 

можна визначити своєрідним орієнтиром реалізації цільових змін для 

забезпечення підтримки процесів сталого розвитку соціально-економічної 

системи.  

Своєю чергою, ризик в просторово-часовому вимірі є характерним для 

всіх етапів життєвого циклу функціонування соціально-економічної 

системи та визначається, як об’єктивно-суб’єктивна категорія, що 

потенційно інституційно- та ресурсно-спроможна зумовити 

необґрунтовані втрати, упущення конкретної вигоди, дестабілізацію 

процесу виконання головних функцій та виникнення негативних тенденцій 

розвитку системи, внаслідок деструктивного впливу на неї ззовні або ж 

невідповідності її структурно-функціональних параметрів вимогам і 

потребам оточуючого середовища. Для ризику притаманним є не 

ситуаційний, а постійний характер, що зумовлено невизначеністю та 

безперервними процесами розвитку, зміни та оновлення. З огляду на це, 

ризику піддаються без виключення всі об’єкти, що перебувають в динаміці, 

оскільки неможливо забезпечити досконалі умови розвитку, наявність яких 

є утопією. Всеосяжність ризику врахована в статті 42 Господарського 

кодексу України36, яка при тлумаченні суті підприємництва, як виду 

господарської діяльності, поряд із самостійністю, ініціативністю та 

систематичністю в процесі здійснення господарської діяльності 

неодмінним атрибутом виділяє ризик.  

Центральне місце в структурі дестабілізуючого середовища посідає 

загроза. Ця форма негативного впливу є результатом системних недоліків, 

дисбалансів та сформованих бар’єрів середовища розвитку соціально-

економічної системи, яка здатна частково або ж цілком порушити стан 

                                                           
35 Шуміло О. С. Небезпеки, загрози і ризик підприємства: підходи до трактування та уточнення їх 

сутності / О. С. Шуміло // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні 

науки», 2014. – Випуск 8. Ч. 1. – С. 129-132., С. 130. 
36 Господарський кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page. 
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рівноваги останньої, що суттєво перешкоджає процесам досягнення її 

стратегічних і тактико-оперативних цілей в просторово-часовому вимірі. 

Ризик і загрозу диференціює ступінь негативного впливу на систему: в 

умовах ризику він є гіпотетичний та носить більше потенційний характер, 

у той час, коли дестабілізуючий вплив загроз є реальним та потребує 

адекватного тактико-оперативного реагування.  

Індикатором ступеня дестабілізуючого впливу загроз є досягнення 

точки біфуркації, в результаті чого соціально-економічна система стає 

нестійкою, слабо керованою та непрогнозованою. Тобто відбувається 

трансформація загрози в небезпеку (діаметрально протилежну категорію 

до «безпеки») – безпосередній процес завдання суттєвої шкоди, що може 

призвести до часткової або ж цілковитої ліквідації соціально-економічної 

системи. Подолання точки біфуркації можливе в двох напрямах, що 

вимагає їх конгруентності: перший, передбачає підвищення рівня 

впорядкованості середовища, шляхом його еволюційного розвитку; другий 

– реалізацію заходів антикризового управління, адаптації та структурної 

перебудови соціально-економічної системи. Результати онтології сутнісно-

функціональних характеристик поняття «загроза» дозволяють 

обґрунтовано позиціонувати її через призму таких аспектів як: 

1) дестабілізуючий вплив, що перешкоджає розвитку соціально-

економічній системі, масштаби та негативні наслідки якого можуть 

призвести до незворотних втрат, її стагнації або ж знищення; 2) результат 

невизначеності оточуючого середовища, що характеризується низьким 

рівнем керованості, контрольованості та прогнозованості розвитку в 

просторо-часовому вимірі; 3) негативне явище, що зумовлене конфліктами 

інтересів суб’єктів інституційно-економічного обміну, виникнення яких є 

наслідком існуючих дисбалансів і диспропорцій; 4) сукупність внутрішніх 

і зовнішніх спонукаючих факторів до удосконалення параметрів 

функціонування соціально-економічної системи, її адаптації до 

оточуючого середовища та формування превентивних механізмів захисту. 

Таким чином, можемо констатувати, що природа походження 

структурних елементів дестабілізуючого середовища розвитку соціально-

економічної системи криється в наявності гострих суперечностей та 

протиріч в суспільстві, що, з однієї сторони, є результатом постійної 

конкуренції та боротьби за доступ до вільного споживання ресурсів, які 

завжди є обмеженими, а з іншої – диспаритетом і структурними 

дисбалансами між стратегічно важливими сферами розвитку держави. 

Сформований конфлікт інтересів трансформується в різні форми факторів 

дестабілізуючого середовища (виклик, ризик, загрозу, небезпеку), 

своєчасне та ефективне протистояння яким вимагає адекватного 

ресурсного забезпечення, компетентної управлінської підтримки та 

втримання в гранично-допустимих межах індикаторів економічної безпеки 

соціально-економічної системи. 
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1.4. Аналіз функціональних властивостей транспортно-

комунікативної системи в контексті забезпечення національної 

самодостатності  

 

Обраний Україною вектор євроінтеграційного розвитку відкриває нові 

можливості національної самоідентифікації, нарощування 

відтворювального потенціалу, підвищення рівня добробуту та якості життя 

населення. Разом з тим, практична реалізація зазначених можливостей в 

контексті зовнішніх загроз та внутрішніх регресивних тенденцій в усіх 

сферах суспільного життя вимагають від уряду країни формування й 

реалізації дієвих механізмів резистентності дестабілізуючих факторів. 

Хронічний й потужний характер регресивного стану підтверджують 

оприлюднені оцінки міжнародних рейтингових кваліметричних агентств. 

Так, Україна, займаючи 31 світове місце за населенням і 44 місце за 

територією входить до ТОП-30 найбільш ресурсозабезпечених країн, а за 

рівнем інноваційності посідає 71 місце, за рівнем конкурентоспроможності 

– 73, за рівнем людського розвитку й екологічної безпеки – 78, за рівнем 

технологічного розвитку та 104 місце за рівнем економічного добробуту37. 

Все це унаочнює наслідки довгострокової системної кризи, 

недооцінки дестабілізуючих факторів і загроз екзогенного характеру та 

недооцінки ролі і значення ендогенних чинників й можливостей 

економічного зростання. У цьому зв’язку, вважаємо не до кінця вивченим 

і врахованим транспортно-комунікативної системи як стратегічного 

фактору забезпечення економічної самодостатності та національної 

безпеки. Низка публікацій автора38 доводить про наявність 

функціональних властивостей, здатних сприяти досягненню зазначених 

цілей.  

                                                           
37 1) The World Bank [Електронний ресурс] – Режим доступу: www/URL:htpp//data.worldbank.org –

17.03.15. – Загол. з екрану. ; 2) United Nations Development Programme [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:www/URL:https://data.undp.org/dataset/Table-1-Human- Development – Index-and-its-

components/wxub-qc5k –04.07.2014. – Загол. з екрану. 3) Global Competitiveness Report [Електронний 

ресурс] //Режим доступу: www/URL:http: //www.wef. forum.org.- 01.05.2015. – Загол. з екрану. 4) Global 

metrics for the environments [Електронний ресурс] – Режим доступу: www/URL: http://epi.yale.edu/– 

21.06.15.- Загол. з екрану. 5) World Economic Forum. The Human Capital Report [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www/URL: http://reports.weforum.org/ human-capitalindex-2013/#= – 10.05.15. – Загол. з 

екрана. 6) The Global Innovation Index [Електронний ресурс] – Режим доступу: www/URL: 

http//www.globalinnovationindex.org. – 11.08.2014. – Загол. з екрану. 
38 1) Чернявська Т.А. Стратегічні напрями розвитку транспортно-комунікативної системи України 

в контексті забезпечення національної безпеки і самодостатності [Електронний ресурс] / Т. А. Чернявська 

// Економічний вісник НГУ – 2015. – № 3. – Режим доступу до журн. : 

http://ev.nmu.org.ua/index.php/ru/archive?arh_article=884. 2) Чернявська Т.А. Самодостатність 

транспортно-комунікаційної системи регіонів в системі національної безпеки / Становлення економіки 

України у післякризовий період / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 1) – Умань: 

Видавець «Сочінський», 2012. – С.81-89. 3) Чернявська Т.А. Пріоритети використання транспортного 

потенціалу країни та її регіонів у системі самодостатнього соціально-економічного розвитку// 

Управління соціально-економічними системами: монографія / (колектив авторів); за ред. Л.І. Антошкіної, 

Н.В. Ушенко. – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – С. 94-99. 

http://ev.nmu.org.ua/index.php/ru/archive?arh_article=884
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Україна розташована в південно-східній частині Європи, в зоні, де 

перетинаються три величезних геополітичних масиви – Євроатлантичний, 

Євразійський та Ісламський. В цьому можна бачити як певні переваги, так 

і величезні проблеми, але саме таке розташування, саме цей унікальний 

цивілізаційний простір відіграє визначальну роль у самодостатньому та 

безпечному розвитку української держави. 

В повній мірі можемо стверджувати, що системі транспортних 

перевезень під силу подолання часових і просторових перепон. Саме 

транспортно-комунікативна система (ТКС) України – це один із небагатьох 

шляхів трансформації державного просторового ресурсу в геоекономічний 

ефект, а також одна із небагатьох реальних можливостей країни у плані 

виходу на нові геостратегічні рубежі. 

Історія багатьох країн є прикладом, коли транспорт «ставив на ноги» 

зруйновану економіку, забезпечуючи цілеспрямований та інтенсивний 

розвиток її базових галузей. Будуючи автомобільні заводи, США долали 

кризу Великої депресії. Завдяки розвитку транспорту, на базі нових 

технологій та будівництва автодоріг, відновлювалась Німеччина та Японія 

після другої світової війни39. 

Урахування основних функціональних властивостей ТКС дозволить 

без істотних державних інвестицій, лише враховуючі наявний 

транспортний потенціал, завдяки стратегічної структурної корекції досягти 

синергетичний ефект і виступити трансфер-фактором у досягненні 

самодостатнього та безпечного рівня розвитку40. На жаль, цей ключ до 

розуміння стратегічної ролі системи транспортних перевезень і можливого 

діапазону позитивних результатів не знайшов поки що комплексного 

теоретичного та практичного опрацювання.  

Вважаємо, що функції транспортно-комунікативної системи доцільно 

класифікувати від найбільш значущих до найменш значущих. На самому 

вищому першому рівні загальної класифікації представлена загальна для 

транспортно-комунікативної системи її функція – забезпечення всього 

суспільства перевезення людей та пасажирів.  

В якості важливого постулата нами підкреслюється, що виступаючи 

інституційною матрицею України і здійснюючи виробничий процес, 

транспортно-комунікативна система не може існувати розрізнено 

(автономно, приватним шляхом), оскільки втрачається її основна 

функціональна властивість – відтворення систем життєзабезпечення 

українського суспільства і держави. Авторська позиція полягає в 

                                                           
39 Чернявська Т.А. Самодостатність транспортно-комунікаційної системи регіонів в системі 

національної безпеки / Становлення економіки України у післякризовий період / Під ред. д.е.н., 

професора О.О. Непочатенко (Частина 1) – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – С.81-89. 
40 Чернявська Т.А. Стратегічні напрями розвитку транспортно-комунікативної системи України в 

контексті забезпечення національної безпеки і самодостатності [Електронний ресурс] / Т. А. Чернявська 

// Економічний вісник НГУ – 2015. – № 3. – Режим доступу до журн. : 

http://ev.nmu.org.ua/index.php/ru/archive?arh_article=884 
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обґрунтуванні того, що ТКС України – це важлива техносуспільна 

інфраструктура держави, що входить у число пріоритетних в процесах 

забезпечення життєдіяльності населення. 

Здійснюючи класифікаційну функціональну реконструкцію слід 

вказати на специфічну тільки для ТКС функцію сервісу. «Вмонтована» 

інфокомунікаційна підсистема транспортно-комунікативної системи 

дозволяє супроводжувати процес транспортних перевезень і одночасно 

виступає необхідною його складовою. Крім того, функцію сервісу 

отримують і надавачі, і споживачі транспортних послуг як до процесу 

транспортного обслуговування, у час обслуговування і після нього. 

Інфокомунікації не лише сприяють підвищенню швидкості та якості 

транспортних перевезень, а й отриманню чітко виражених економічних 

ефектів (бронювання квитків, адресна доставка вантажів, диспетчеризація 

маршруту, діагностика транспортного засобу, автопілот тощо). Слід 

особливо зазначити, що ця специфічна функція відіграє надважливу роль у 

забезпеченні безпеки, в тому числі і транспортної. Вищеокреслене 

доводить про те, що реалізація основних функцій ТКС неможлива без 

налагодженої системи комунікацій і зв’язку. Тому, сервісна функція 

виступає основоположною для соціальної, економічної, політичної, а 

також воєнної функцій транспортно-комунікативної системи. 

Далі пропонуємо детально дослідити соціальну функцію ТКС. Так, 

соціальна функція системи транспортних перевезень визначається 

здійсненням обміну матеріальними і духовними цінностями між 

населенням, забезпеченням своєчасного переміщення людей, полегшенням 

їх фізичної праці тобто транспортно-комунікативна система надає 

унікальні можливості для покращення якості життя громадян країни. 

Досліджуючи цей спектр класифікації більш детально, нами 

пропонується виділення об’єднуючої, просторово-часової та 

інформаційної функціональних властивостей. Безумовно, транспорт, 

передусім, являє собою результат людської діяльності, направлений на 

переміщення вантажів і пасажирів. Але як більш складне поняття його слід 

розглядати як ергатичну систему, де людина відповідає за роботу та зв'язок 

елементів цієї системи. До речі, саме транспортно-комунікативна яка 

відіграє підвищену соціальну значущість, несе в собі загрози людському 

життю. Площина наукового розгляду зазначених питань обумовлює 

виокремлення понять «транспортна безпека» від «безпеки на транспорті». 

Якщо раніше транспорт досліджувався виключно з точки зору його 

економіко-політичної та соціальної ефективності, то зараз транспорт стає 

предметом людського екзистенціалізму: транспорт надає нові простори для 

людської діяльності, такі як подолання відстаней в стислі строки, що 

дозволяє говорити про нове сприйняття простору і часу, а також про появу 

можливості контролювати ці дві категорії. Транспорт виступає 

інструментом «боротьби» людини із часом і в цьому зв’язку пропонується 
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виокремлення просторово-часової функціональної властивості ТКС. Вона 

проявляється у скороченні часу на переміщення людей, вантажів, 

інформації засобами транспорту. 

Таким чином, соціальна функція ТКС – це надання рівного доступу 

всім членам суспільства до соціально-економічної інфраструктури через 

підвищення діапазону транспортної доступності. 

Поряд з цим необхідно відзначити і культурну функцію ТКС, яка 

полягає у розповсюдженні естетичних цінностей і, відповідно, сприяє 

підвищенню освітнього і культурного рівня населення. 

В умовах сьогодення ми надаємо особливого значення політичній 

функції ТКС. Вона проявляється на регіональному, національному, 

субрегіональному, міжнаціональному рівнях. Маємо визнати про наявність 

в країні тривалої політичної нестабільності, яка характеризується 

загрозами забезпечення єдності та соборності України, неефективністю 

механізмів прийняття та виконання державних рішень. В цьому контексті 

транспортно-комунікативна система виступає пов’язуючою ланкою між 

регіонами, тим самим забезпечуючи територіальну та національну єдність. 

Слабко розвинута транспортна інфраструктура створює загрозу 

національній безпеці. Наприклад, сьогодні в регіонах, де транспортна 

доступність обмежена веде до «транспортної вразливості», що в результаті 

загрожує втраті цілісності країни. 

На субрегіональному рівні (в просторі найближчого оточення) 

Україна є великою (за розмірами та чисельністю населення) державою зі 

значним потенціалом. Як спадкоємиця частини функцій СРСР в 

Центральній і Південно-Східній Європі та в Чорноморському регіоні, 

Україна має відігравати тут значну роль в організації нової системи 

світового порядку. Для неї життєво важливим є залагодження конфліктних 

ситуацій на Балканах, у Придністров’ї та Кавказькому регіоні, формування 

моделей рівноправного партнерства з Польщею, Туреччиною, Білорусією 

як потужними регіональними сусідами41. Домінантну роль в цьому відіграє 

наявний транзитний потенціал ТКС. Проте і на цьому рівні Україна втрачає 

свої позиції. Зокрема мова йде про часткову втрату контролю над 

Чорноморським флотом, який має вагоме стратегічне значення; послабився 

її вплив на балканських ринках, що пов’язано із закриттям Дунайської 

транспортної мережі; їй поки що не вдається подолати труднощі з 

введенням у дію Євро-Азійського транспортного коридору42. Україна, як 

одна зі з’єднувальних ланок між Заходом і Сходом, Завдяки ТКС має шанс 

сфокусувати на собі значні потоки міжнародного обміну ресурсами, 

товарами та інформацією. 

                                                           
41 Аверічев І.М. Транспортна безпека як особливий вид економічної безпеки / І.М. Аверічев 
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Таким чином, транспортно-економічна система дозволяє державі 

реалізовувати зовнішньоекономічну політику. Інтеграція у світовий 

простір і реалізація транзитного потенціалу країни, формування потужної 

бази для успішної інтеграції України у світову транспортну систему, 

розширення доступу вітчизняних постачальників транспортних послуг на 

зарубіжні ринки, посилення ролі країни у формуванні міжнародної 

транспортної політики та перетворення експортно-транспортних послуг в 

один із визначальних джерел національного доходу має стати однією із 

головних стратегічних цілей. В умовах хронічно від’ємного торгівельного 

сальдо чи не єдиним варіантом економічної стабілізації для країни, 

виключаючи для неї роль сировинного придатку – це концентрація зусиль 

щодо розвитку експортоорієнтованості транспортної галузі. Використання 

транзитного потенціалу України може стати не тільки пріоритетним у 

розвитку транспортно-комунікативної системи, але й стати самостійною 

точкою росту національної економіки. 

Таким чином, до політичної функції ТКС можна віднести наступні 

функціональні її властивості: забезпечення суверенітету та територіальної 

цілісності держави, реалізацію внутрішньо- і зовнішньополітичних 

інтересів, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків. 

Воєнна функція ТКС є найменш вивченим напрямком в силу 

відповідної закритості цієї галузі досліджень. Тим не менш, відзначимо, що 

функції із забезпечення безпеки та вирішення стратегічних задач країни 

залежать, перед усім, від рівня безпеки транспортно-комунікативної 

системи, в першу чергу і в тому числі по всьому периметрі кордонів 

України. Технічний стан виробничих потужностей ТКС, а також її 

інфраструктури як засобів забезпечення мобільності воїнських підрозділів 

та воєнної техніки залишається однією із важливих державних задач. Більш 

того, вважаємо, що транспортно-комунікативну систему України слід 

розглядати як фактор актуалізації воєнної міцності держави і об’єкт 

ретельної уваги вивчення фахівців політики та оборони. Розвиток усіх 

структурних компонентів ТКС43 забезпечує можливість задоволення в 

організації масових перевезень особового складу Збройних сил України та 

матеріальних ресурсів в реалізації мобілізаційних планів й оперативно-

стратегічних дій української армії, розширенні можливостей динамічного 

маневрування військовими підрозділами. 

Забезпечення воєнної безпеки держави у сучасних умовах тісно 

переплітаються із своєчасного виявлення воєнно-політичних та воєнно-

економічних цілей суміжних держав: 

- на півночі та сході – Росії, що володіє однією із найпотужніших 

армій у світі (її чисельність складає близько 1 млн 200 тис. осіб) та ядерною 

зброєю, здійснює активні агресивні дії в напрямку реалізації проекту 
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Єдиного економічного простору, одночасно збільшуючи оборонні витрати; 

зберігається невизначеність державного кордону з Росією в Азовському 

морі та Керченській протоці; 

- на півдні – захоплення в Криму потужностей Чорноморського 

флоту, а також посилення впливу на Україну Туреччини через 

кримськотатарське питання та загострення конкурентної боротьби за 

реалізацію проектів транспортування енергоносіїв з Каспійського регіону 

до Європи; 

- на південному заході – наявність «замороженого» 

придністровського конфлікту; загроза активізації спроб Румунії 

перешкодити реалізації економічних проектів України в регіоні та 

деструктивні Румунії, спрямовані на поступове розмивання засад 

української державності в районах компактного проживання етнічних 

румун в Україні; додатковим дестабілізуючим чинником залишається 

перманентне загострення внутрішньополітичної обстановки в Молдові; 

- енергетична небезпека, що пов’язана із намаганням загострення 

конфліктної ситуації в питаннях постачання та транзиту нафти й газу 

Росією; 

- боротьба за перерозподіл сфер впливу і кордонів; 

- поширення тероризму; 

- етнічна агресія і поширення радикального ісламу. 

Таким чином, в контексті забезпечення воєнної безпеки вітчизняна 

транспортно-комунікативна система – це серйозний засіб інтеграції (або 

дезінтеграції) в процесах розширення силового поля – політичного впливу 

і стратегічної присутності, тому вирішення задач захисту інтересів держави 

зобов’язано враховувати його надважливу роль у забезпеченні відповідної 

обороноздатності. 

Економічна функція транспортно-комунікативної системи полягає у 

наданні послуг з фізичного переміщення вантажів та пасажирів у просторі. 

ТКС являє собою важливу частину розривного економічного простору 

соціально-економічної системи. Завдяки інтеграційній її властивості 

соціально-економічна система перетворюється на деяку систему 

відтворювання і споживання благ. 

Доцільно зазначити, що єдиний економічний простір охоплює не 

тільки усю територію країни, але й економічну морську акваторію 

(територіальні води, виняткову економічну зону із національними правами 

на судноплавство, видобування корисних копалин з морського дна) і 

аероторію (із національними правами на діяльність повітряного 

транспорту, екологічний захист та екологічні квоти повітряного басейну). 

Розвиток транспорту і засобів комунікації визначає не тільки 

структуризацію економічного простору держави, тобто екстенсивний 

процес економічного зростання, але й якісне вдосконалення економіки, 

тобто процес інтенсивного її зростання. Відповідно, функціонування 
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транспорту стає найважливішим фактором розвитку економіки, 

суспільства в цілому. 

В межах економічної функції ТКС необхідно чітко виділити її 

функціональні властивості: 

По-перше, робота системи виступає необхідним елементом 

суспільного виробничого процесу. Процес матеріального виробництва 

забезпечується шляхом організації перевезень різного роду ресурсів 

(матеріальних, людських), змінюючи таким чином їх географічне місце 

розташування з урахуванням потреб. Очевидною є взаємозумовленість: 

важливою передумовою розвитку ТКС виступає матеріальне виробництво, 

але, у свою чергу, саме транспортно-комунікативна система є невід’ємною 

передумовою розвитку базових галузей національного виробництва.  

По-друге, ТКС обслуговує сферу обігу, ліквідує розрив між 

виробництвом та споживанням, які у свою чергу поділяються на розриви у 

часі та територіальні розриви. Розриви у часі є наслідком того, що існує 

часовий інтервал між виробництвом та споживанням товарів. Звідси 

витікає основна задача транспорту – забезпечення своєчасної доставки 

товару у точно визначений строк. Територіальні розриви виникають у 

зв’язку з тим, що існує географічна віддаленість між виробником та 

споживачем. В цьому напрямку задача транспорту постає у забезпеченні 

транспортування послуги у будь-яку географічну точку світу. 

Зауважимо, що і транспорт може стати причиною розривів між 

виробництвом та споживанням. Це пов’язано із розвитком технологій 

логістики та транспортною доступністю. Так, транспорт створює умови 

для організації виробництва товарів там, де це ефективно та організовує їх 

транспортування таким чином, як це ефективно (наприклад, розвиток 

франчайзингових компаній). Таким чином можемо пропонувати виділення 

ще третьої функціональної властивості ТКС – подолання просторових 

конфліктів.  

Ще більшого значення набуває резистентна властивість транспортно-

комунікативної системи по відношенню до зовнішніх агресивних проявів, 

що результує забезпечення економічного суверенітету. Мова йде про 

економічну експансію інших країн й обмеження національних інтересів 

України. Протистояти експансії можна лише розробивши механізми 

захисту (резистентності) в цій галузі та маючи для їх реалізації економічні 

й технічні умови. Таким чином, виділення та акцентуація резистентної 

властивості ТКС в контексті забезпечення економічного, політичного, 

інформаційного, воєнного суверенітету нами визначається як здатність 

системою забезпечити національну безпеку. 

Проведений вище представлений аналіз доводить, що транспортно-

комунікативна система – це штучна, особливо складна поліфункціональна 

ергатична техніко-технологічна, соціально-економічна й організаційно 

відкрита система, яка: 
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- являє собою сукупність як взаємодіючих, так і незалежно 

функціонуючих видів транспорту для забезпечення задоволення потреб 

населення та суспільного виробництва у перевезеннях; 

- слугує точкою економічного зростання та підвищення національної 

конкурентоспроможності в умовах глобалізації;  

- виступає трансфер-фактором забезпечення самодостатнього рівня 

розвитку вітчизняної соціально-економічної системи; 

- відіграє роль інструмента реалізації зовнішньоекономічних цілей 

розвитку й економічної інтеграції; 

- є фактором резистентності у протидії зовнішнім загрозам та 

забезпеченні національної безпеки. 

 

 

1.5. Исторический аспект развития агарного сектора  
 

Специфические причины государственного вмешательства в аграрное 

производство со временем меняются, так же, как и природа политической, 

социальной и экономической среды, в рамках которых функционирует 

сельское хозяйство. В настоящее время уделяется немаловажное значение 

исследованию истории аграрных отношений. Для прогрессивного развития 

сельского хозяйства на современном этапе необходимо изучение истории 

данной формы хозяйства. Значительный интерес для исследователей 

представляет изучение исторического пути развития, специфики и 

особенностей эволюции аграрного производства в историческом прошлом, 

которое позволяет определить ее специфику и особенности аграрных 

отношений в современных условиях. 

В связи с ведением продовольственного эмбарго на современном 

этапе проблема изучения аграрного развития России получает важное 

научно-теоретическое и методологическое значение44.  

Аграрный сектор – это сложная агропроизводственная, социо-

биолого-экономическая система, на которую воздействуют процессы 

глобализации. Продовольственный ответ России на западные санкции 

(введение продовольственного эмбарго) существенно изменяет структуру 

глобального продовольственного рынка. 

Роль и место аграрного сектора в экономике по мере ее развития 

постоянно снижается, уступая место сначала промышленности, затем 

наукоемким технологиям и производствам, а сегодня — уже 

информационным системам и технологиям (экономики знаний) (рис.1.3). 
 

                                                           
44 О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : указ Президента РФ от 06.08.2014 № 560 // СПС 

«Консультант Плюс». 



[33] 

 
Рис. 1.3. Историческое развитие аграрного сектора 

 

Рассмотрим аграрный рост не как конечный результат, а как средство 

обеспечения социально-экономически-экологического развития общества. 

Сегодня резко выделяются три группы стран по роли аграрного 

сектора экономики (рис. 1.4.). Прединдустриальная экономика была 

преимущественно аграрной, затем промышленный сектор обогнал 

аграрный, а в последние десятилетия главным сектором глобальной 

экономики стал сервис. 

 

 
Рис. 1.4. Доля населения в экономики сельского хозяйства (2014 г). 

 

На основе трёх групп стран сформировался мировой 

продовольственный рынок. В странах с аграрной экономикой сельское 
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среднем, 32 % прироста ВВП. Большинство бедного населения (70 %) 

проживает в селах. В странах с переходным типом экономики сельское 

хозяйство уже не главный источник экономического роста; за его счет 

обеспечивается, в среднем, всего 7 % прироста ВВП. В странах с 

индустриальной экономикой роль сельского хозяйства в обеспечении 

экономического роста еще меньше – в среднем, 5 %. Около 75% бедного и 

беднейшего населения проживает в сельских районах. 

Состояние аграрной сферы экономики в первую очередь зависит от 

законов, принимаемых государством. В России аграрная политика 

формируется в 60-х гг. XIX в., начиная с Манифеста Александра II об 

отмене крепостного права. Она проявляется как совокупность мероприятий 

государственных законодательных и исполнительных органов по 

изменению условий хозяйствования российских крестьян. Исторический 

аспект аграрных реформ и задач приведен на рис. 1.5. и рис. 1.6. 

Государственное регулирование аграрной сферы имеет глубокие 

исторические корни. В начале XX века Россия представляла собой 

аграрное государство, в котором, согласно переписи 1897 г., 77 % 

населения составляли крестьяне. Государственная поддержка сельского 

хозяйства появилась при проведении реформ 1861 г.  

Финансирование аграрных преобразований проходило по нескольким 

направлениям: на содержание землеустроительных организаций, на 

помощь крестьянам при землеустройстве, льготное кредитование. Для 

крестьян при переходе на новые формы землепользования выдавались 

долгосрочные беспроцентные ссуды на приобретение 

сельскохозяйственного инвентаря и семян, строительство, развитие 

кустарной промышленности, отдавался «безусловный приоритет 

сельскому хозяйству за счет всего общества». Отмена крепостного права 

существенно улучшила их правовое положение. Земельный вопрос в силу 

политических мотивов до конца разрешен не был. 

Итоги Столыпинской реформы: 

 быстрый рост аграрного производства, увеличение емкости 

внутреннего рынка, рост экспорта сельскохозяйственной продукции 

(валовой доход всего сельского хозяйства составил в 1913 году 52,6% от 

общего валового дохода); 

 созданы социально-экономические условия для перехода к новому 

этапу аграрных преобразований – к превращению сельского хозяйства в 

капиталоемкий технологически прогрессивный сектор экономики; 

 экономический рост происходил не на основе интенсификации 

производства, а за счет повышения интенсивности ручного крестьянского 

труда. 
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Рис. 1.5 Эволюция аграрных реформ в России45 

                                                           
45 Сысоев А.М. Ашмарина Т.И. Аграрная политика. / А.М.Сысоев, Т.И Ашмарина. Учебное 

пособие – М:. 2014. – 195 с. 
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Рис. 1.6. Продолжительность аграрных реформ в России в 

динамике с 1861 по 2014 гг. 
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Самый ранний пример попытки экономического регулирования 

аграрной сферы в ХХ веке является провозглашение НЭПа (новая 

экономическая политика) в 1921 году. Система продразверстки была 

заменена натуральным налогом, а затем (с 1923 г.) – денежным налогом. 

НЭП характеризовался острыми противоречиями, отсутствием 

целостности подходов к управлению и решительной схваткой между 

экономическими и административными методами: в экономике – нехватка 

капиталов для реконструкции промышленности; в социальной сфере и 

политике – партия выступала против роста частного предпринимательства. 

К 30-м годам ХХ века новая экономическая политика была свернута и 

усилены меры административного регулирования экономики. 

На следующем историческом этапе предпочтение было отдано 

административным методам. Спустя десять лет после введения НЭПа 

начался процесс «коллективизации». Объединение крестьянства в систему 

коллективных хозяйств под контролем государства имело своей целью 

обеспечение ресурсов для быстрого экономического роста. В процессе 

коллективизации образовывались два типа хозяйств: колхозы и совхозы. В 

кооперативах (колхозах) крестьяне должны были поставлять государству 

фиксированный объем продуктов; оплата же производилась в зависимости 

от трудового вклада каждого (количества «трудодней»). Закупочные цены, 

установленные государством, были крайне низкими, тогда как требуемые 

поставки – высокими, иногда превышающими весь урожай. 

Следующим историческим этапом развития сельского хозяйства в 

нашей стране принято считать «хрущевскую оттепель». В этот период 

административный нажим на сельскохозяйственные предприятия был 

несколько ослаблен путем изменений критериев планирования в сельском 

хозяйстве. Теперь колхозы получали только обязательные задания по 

заготовкам вместо жёсткой регламентации деятельности. Они впервые 

могли решать сами, как использовать собственные ресурсы и организовать 

производство. 

В своем развитии колхозная система прошла ряд этапов. Первый 

охватывает 1930-е годы – от начала массового строительства до 

завершения колхозного устройства. Второй включает 1940-начало 1950-х 

годов – период колхозов в классическом виде. Третий период (1950- 

середина 1960-х) – система трансформировалась в индустриально 

функционирующее экономическое пространство. На четвертом этапе 

происходит перерождение в государственный аграрно-капиталистический 

механизм. 

Государство с помощью бюджетных средств, особенно в 80-е гг. 

стремилось поднять финансовое, экономическое и социальное положение 

сельского хозяйства, обеспечить его стабильное развитие и отчасти решить 

продовольственную проблему страны. Применение методов 

административного регулирования не дало ожидаемых результатов и, 
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начиная с середины 80-х годов, прошлого столетия, государство стало 

принимать решения в области поддержки сельского хозяйства, опираясь 

преимущественно на экономические методы.  

В сельском хозяйстве до 1992 г. действовали государственные 

закупочные цены, по которым реализовывалось более 80% товарной 

сельскохозяйственной продукции. Государственные закупочные цены 

дифференцировались по зонам и группам хозяйств с помощью надбавок и 

обеспечивали рентабельность большинства сельскохозяйственных 

предприятий. С января 1992 г. цены на сельскохозяйственную продукцию 

были полностью освобождены, а дотации и надбавки к ним не 

выплачивались. Расчет строился на формирование соотношения цен под 

влиянием спроса и предложения. 

Приняв курс на рыночные преобразования, государство полностью 

самоустранилось от регулирования экономических процессов в сельском 

хозяйстве. Итоги реформ: катастрофическое снижение объемов 

производства сельскохозяйственной продукции, рост импорта 

продовольственных продуктов, рост безработицы и падение уровня жизни 

сельского населения. 

Представители исторической науки, оценивая реформы – 1681, 1906, 

1918, 1990 годов, каждый раз констатируют кризисное состояние 

сельскохозяйственного производства и объясняют это, как правило, двумя 

причинами: недостаточным количеством земли; общей политикой 

государства, не поддерживающей рыночного аграрного производителя46.  

Все проводимые аграрные реформы не привели к стабилизации 

крестьянской жизни и наращиванию сельскохозяйственного производства, 

они не завершены и нуждаются в продолжении. Нет научно-обоснованной 

концепции аграрной реформы, которая была бы положена в основу всех 

проводимых преобразований и смогла бы вывести сельское хозяйство 

России на уровень требований рыночной экономики. 

За два десятилетия развития в стране шла постепенная модернизация 

сельского хозяйства. С 2006 года, с момента старта национального проекта 

«Развитие АПК», российское государство достаточно последовательно, 

исключая ряд тарифных уступок в рамках присоединения к ВТО в августе 

2012 года, приведших к росту импорта отдельных видов продовольствия47. 

Аграрный сектор — это основа жизни и здоровья нации, 

воспроизводства национальной идентичности, один из столпов 

суверенитета, самостоятельности и национальной безопасности и не 

должен жить по законам рынка. Взгляд на аграрный сектор как на бизнес 

несёт угрозу истощения природных ресурсов и внедрения ГМО 

                                                           
46 Сысоев А.М. Вороновская Е.В. Сельскохозяйственная деятельность в обеспечении устойчивого 

развития аграрного сектора экономики. / А.М. Сысоев, Е.В. Вороновская. – Спб.: г. Пушкино, 2012, – 260 с. 
47 Трифонова М.Ф. Аграрная политика в современных условиях. Журнал Наука. Дулатовские 

чтения-2015. Том. 4 Костанайский инженерно-экономический університет – с.234-300. 
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Современная аграрная политика являются одной из составных частей 

геополитики государства. Продовольственный ответ России на западные 

санкции (введение продовольственного эмбарго) существенно требует 

коррекции госпрограмм развития сельского хозяйства, разработки 

механизмов повышения эффективности использования ресурсной базы.  

 

 

1.6. Медичне соціальне страхування як елемент механізму 

самозбереження здоров’я зайнятого населення України  

 

Актуальність дослідження викликана погіршенням ситуації на ринку 

праці України та катастрофічним зниженням рівня здоров’я зайнятого 

населення (особливо це стосується працездатних громадян у віці 20–49 

років), що нині загострюється через революцію, АТО, економічні й 

соціальні потрясіння. Тому, як свідчить досвід розвинених країн, проблему 

погіршення здоров’я зайнятого населення можна вирішити не тільки за 

допомогою системи охорони здоров’я, але і шляхом запровадження моделі 

його самозбереження. 

Проблеми впровадження обов'язкового медичного страхування в 

Україні та самозбереження здоров’я зайнятого населення України 

досліджували у працях вітчизняні вчені, зокрема, Т. Авраменко, 

В. Базилевич, Е. Лібанова, В. Лєхан, О. Макарова, В. Москаленко, 

М. Мних, І. Новак, О. Коваль, С. Козьменко, І. Охріменко, О. Солдатенко, 

О. Палій, К. Павлюк, С. Пирожков, Г. Слабкий та багато ін.  

Так, академік НАН України Е. Лібанова наголошує в дослідженні48, 

що вирішального значення для соціально-економічного розвитку нині 

набувають засоби самозбережувальної поведінки населення, поширення 

здорового способу життя, що передбачає зміну ціннісних орієнтацій, 

формування розумного ставлення до власного життя, до здоров’я, у тому 

числі власних дітей, членів родини, а отже, до формування необхідних 

навичок у повсякденному житті. Цю думку поділяє і академік НАН України 

С. Пирожков та додатково акцентує свою увагу на досвіді економічно 

розвинених країн, який доводить, що планомірна реалізація програм 

боротьби із захворюваннями, пропаганда самозбереження здоров’я 

працездатних громадян дає колосальні соціально-економічні результати49. 

Академік НАН України В. Геєць вважає, що важливим елементом 

підвищення рівня підготовки робочої сили є самозбереження здоров’я 

працездатних громадян, це потенційно скоротить витрати на охорону 

                                                           
48 Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти [монографія] / За ред. 

Е. М. Лібанової. − К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2010. 

− 248 с. 
49 Пирожков С. І. Демографічний фактор у глобальній стратегії розвитку України / С. І. Пирожков 

// Демографія та соціальна економіка. – 2004. – № 1/2. – С.5−20 . 
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здоров’я, і головне, забезпечує більш продуктивну працю50, а член-

кореспондент НАН України О. Макарова вважає, що дотримання 

здорового способу життя зайнятого населення має вирішити проблему 

зменшення рівня смертності населення працездатного віку та збільшення 

тривалості здорового життя51. 

Отже, проблема самозбереження здоров’я зайнятого населення має 

розглядатись як пріоритетний напрямок розвитку соціально-економічних 

систем, адже це пов’язано не тільки з тим, що фізичний, душевний, 

соціальний і економічний стан здоров’я громадян України погіршується, а 

з тим що виникає потреба в відродженні України, реформування всіх сфер 

її життєдіяльності. Здоров’я працездатних громадян має бути оцінений як 

ресурс для забезпечення суспільно-корисної діяльності, воно має бути 

джерелом життєдіяльності, а не метою виживання, що відбувається в 

сучасній Україні. 

Метою дослідження є актуалізація запровадження концепції 

самозбереження здоров’я зайнятого населення України, у тому числі 

реалізація важливого її елементу – медичного страхування як фактору 

забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем. 

Медико-біологічне, соціально-економічне поняття «самозбереження 

здоров’я» близьке до визначення «вітальної безпеки», що розглядається як 

різновид і складова частина національної безпеки України (відповідно до 

Закону України «Про основи національної безпеки України» підвищення 

рівня здоров’я зайнятого населення розглядається пріоритетом в 

реформуванні соціальної сфери), яка за допомогою системи правових 

норм, інших засобів гарантує забезпечення конституційних прав і свобод 

людини і громадянина в частині права на охорону здоров’я, медичну 

допомогу та медичне страхування, а також права на життя, здоров’я, 

усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров’ю, і особисте 

немайнове благо52. 

Дудник С. в дослідженні53 наводить цікаві дані, що захворюваність і 

смертність зайнятого населення працездатного віку більш ніж на 80% 

залежить від своєчасності, рівня, якості медичної допомоги. Але, як ми 

знаємо, за двадцять п’ять років незалежності України, майже не 

відчувалось системних реформ в охороні здоров’я, а якщо такі і проходили, 

то вони призводили до ще гірших результатів.  

                                                           
50 Геєць В. М. Наслідки демографічних викликів для економічного зростання в Україні / В.М. Геєць 

// Демографія та соціальна економіка. – 2011. – № 1. – С.3−22. 
51 Макарова О. В. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки 

[монографія]. − К.: Ліра−К, 2004. − 328 с. 
52 Вербець В. В. Соціологія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.westudents.com.ua. 
53 Дудник С. В. Оцінка якості надання медичної допомоги та стану здоров’я чоловіків 

працездатного віку на прикладі промислового регіону (за даними соціологічного дослідження) / С. В. 

Дудник // Україна. Здоров’я нації. − 2015. − № 1. − С. 67−71. 

http://westudents.com.ua/glavy/86347-94-sistema-sotsalnogo-kontrolyu.html
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Цілями медичної реформи має бути власне здоров’я населення, 

економічна захищеність в разі виникнення хвороби та задоволеність 

населення системою охорони здоров’я. Сьогодні, на жаль, зайняте 

населення не завжди може отримати допомогу, у тому числі через низьку 

заробітну плату; якість надання медичних послуг; високу вартість 

медикаментів; значні черги в лікарнях; страх втратити роботу. 

В концепціях: «Загальнодержавної цільової соціальної програми 

розвитку фізичної культури і спорту на 2012−2016 роки»; державних 

програмах економічного і соціального розвитку України; збереження і 

розвитку трудового потенціалу України; економічних реформ тощо, 

наголошується, що спосіб життя населення України, поліпшення стану 

здоров'я, особливо працездатного віку, ведення здорового способу життя і 

подовження його тривалості є фактором позитивних структурних зрушень 

в економіці шляхом підвищення її конкурентоспроможності як основи 

забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем. 

Варто зауважити, що стратегія соціально-економічних реформ має 

передбачати орієнтацію всіх сфер суспільства на створення здорових умов 

життя, особливо умов праці, на поширення здорового способу життя 

(набутий досвід свідчить, що кошти, які вкладаються у первинну 

профілактику, у тому числі формування концепції самозбереження 

здоров’я окупаються в розмірі 1:1054), тобто на прийняття і реалізацію 

стратегії ВООЗ «Здоров'я для всіх». 

Крім того, в концепції «Гуманітарного розвитку України на період до 

2020 року» наголошується, що основною проблемою для соціально-

економічного розвитку, у тому числі є втрата у широких верств населення 

ціннісних орієнтирів та відсутність передумов до ведення здорового 

способу життя. Тому з метою самозбереження здоров’я зайнятим 

населенням дана концепція передбачає реалізацією таких основних 

напрямків55: проведення регулярних профілактичних оглядів; виховання у 

особистості відповідальності за власне здоров’я та здоров’я родини, 

навичок самозбереження. 

Розглядаючи концепцію нової системи охорони здоров’я56 варто 

звернути увагу на ключовому механізмі мотивації зайнятого населення до 

самозбереження здоров’я, а саме – розробці механізмів залучення 

зайнятого населення до співоплати надання медичних послуг та 

стимулювання розвитку добровільного медичного страхування. 

                                                           
54 Гайдаєв Ю. О. Проблеми здоров'я та напрямки його покращання в сучасних умовах / Ю. О. 

Гайдаєв, В. М. Корнацький [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.journal.ukrcardio.org. 
55 Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року. Проект // Стратегічні 

пріоритети. – 2009. – № 3. – С. 11–30. 
56 Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції нової системи охорони здоров'я» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 

www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20140527_0.html. 
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В Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року 

зазначається, що затяжна криза здоров’я та смертності – найбільш 

неблагополучна прикмета сучасної медико-демографічної ситуації. Тому 

поліпшення здоров’я зайнятого населення є одним з найважливіших 

пріоритетів. Поліпшення здоров’я і, відповідно, подовження тривалості 

життя, має бути кінцевою метою проведення соціально-економічних 

реформ в країні. 

Відомий вчений Е. Лібанова наголошує, що наріжним каменем 

модернізації українського суспільства є формування соціальної 

відповідальності та позитивного соціально-економічного клімату, у тому 

числі в напрямку дотримання здорового способу життя57. Схожої думки 

дотримується О. Грішнова, яка в роботі58 констатує, що саме соціальна 

відповідальність громадянина є важливим елементом у подоланні 

системної кризи та сприяє розвитку соціальних цінностей – честі, гідності, 

совісті, здорового способу життя, а Л. Коробка вважає, що цінності 

впливають на стратегію поведінки людини в аспекті збереження та 

підтримання здоров’я людини59.  

В. Новіков стверджує, що в трансформаційному періоді, на шляху 

переходу до постіндустріального суспільства Україна не може вирішувати 

економічні проблеми за рахунок простого нарощення чисельності 

зайнятого населення. Дедалі більшого значення набувають якісні 

характеристики людського капіталу, наприклад, кваліфікація, здатність до 

навчання впродовж життя, формування здорового способу життя60. Вчений 

справедливо акцентує увагу на тому, що бідні домогосподарства 

намагаються здобути освіту за рахунок зменшення витрат на споживчі 

потреби, одяг, відпочинок та на заходи, що зміцнюють і розвивають 

здоров’я. 

Ю. Полунєєв в основу економічного прориву України ставить 

реалізацію відповідної матриці, окремим її елементом є формування і 

просування сучасної парадигми національної ідеї системи суспільних 

цінностей, які утверджують філософію суспільного, колективного та 

особистого успіху та здорового способу життя61. 

                                                           
57 Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної 

економіки [колективна монографія] / За ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних 

досліджень ім. М. В.Птухи НАН України, 2012. – 320 с. 
58 Грішнова О. А. Соціальна відповідальність у контексті подолання системної кризи в Україні / О. 

А. Грішнова // Демографія та соціальна економіка. – 2011. – № 1. – С. 39–46. 
59 Коробка Л. Психологічне здоров’я людини в контексті здорового способу життя / Л. Коробка 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.social-science.com.ua/article/489. 
60 Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної 

економіки [колективна монографія] / За ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних 

досліджень ім. М. В.Птухи НАН України, 2012. – 320 с. 
61 Полунєєв Ю. В. Технологія економічного прориву: конкурентоспроможність країни та 

стратегічні орієнтири / Ю. В. Полунєєв // Демографія та соціальна економіка. – 2008. – № 2. – С. 45–51. 
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Отже, можна зробити висновок, що за роки трансформацій України, 

старий механізм економічного забезпечення відтворення населення був 

зруйнований, а новий, більш досконалий, коли всі складові забезпечення 

життєдіяльності і розвитку індивіда та його сім’ї, не створений, що і надалі 

тільки буде катастрофічно поглиблювати детермінанти здоров’я зайнятого 

населення. Тому варто наголосити в дослідженні на розробці нової 

концепції збереження здоров’я зайнятого населення України, яка на мою 

думку, має полягати: «в переході від системи державного патерналізму, 

який забезпечував низку соціальних гарантій (це стосується безплатної 

медичної допомоги, дешевих продуктів харчування, низької вартості 

платежів за житлово-комунальні послуги тощо) до концепції 

поміркованого ринкового індивідуалізму та на самозбереження здоров’я, 

яка має полягати в формуванні знань і вмінь людей володіти своїм 

здоров’ям, поліпшувати його якість, на досягнення високого рівня 

культури самозбереження і дотримання основних загальнолюдських 

цінностей». 

Зазначена концепція, на мою думку, має всі шанси бути реалізованою, 

адже досвід розвинених країн свідчить, що ставка на інвестиції в здоров’я, 

формування здорового способу життя є найбільш ефективною стратегією 

економічного розвитку, що має бути враховано і Україною, у тому числі в 

аспекті запровадженні медичного страхування. 

Враховуючи те, що безкоштовної медицини в Україні де-факто не 

існує, а частина громадян, у тому числі працездатного віку, які не можуть 

собі дозволити за зароблені гроші скористатися послугами «безкоштовної» 

медицини, до Верховної Ради України подавались, неодноразово більше 

десятка законопроектів, але вони станом на 01.01.2016 роки не були 

прийняті. Останній законопроект (проект Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування» можна 

побачити на сайті62). 

Метою загальнообов'язкового державного соціального медичного 

страхування є встановлення гарантій щодо захисту прав громадян на 

отримання безоплатної медичної допомоги на засадах соціальної рівності і 

доступності незалежно від віку, статі, стану здоров'я за рахунок коштів 

загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування в 

обсягах, визначених у програмах загальнообов'язкового державного 

соціального медичного страхування та відповідно до стандартів надання 

медичної допомоги. 

Проаналізувавши законопроект, можна відмітити ряд позитивних 

моментів. По-перше, що стосується самозбереження здоров’я громадян, у 

тому числі працездатного віку, то в його ст. 12 «Права та обов’язки 

застрахованої особи» чітко зазначено, що застрахована особа зобов’язана 

                                                           
62 Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про загальнообов'язкове державне 

соціальне медичне страхування» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua. 

http://www.moz.gov.ua/
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піклуватись про своє здоров’я, свідомо не створювати ризику для свого 

здоров’я та здоров’я інших осіб. Але, значним недоліком законопроекту є 

те, що відсутній механізм економічної мотивації громадян до 

самозбереження власного здоров’я. Так, відповідно до ст. 8 «Платники 

страхових внесків» основними платниками на соціальне медичне 

страхування є: (1) підприємства, установи, організації за своїх 

співробітників; (2) приватні підприємці за себе та найманих ними 

працівників; (3) держава за пенсіонерів, дітей, безробітних, багатодітних 

матерів, інвалідів, інші категорії непрацюючих; (4) Фонд соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України за осіб, які стали інвалідами внаслідок нещасного 

випадку на виробництві або професійного захворювання; (5) застраховані 

працюючі в разі, якщо рівень їх доходів перевищує встановлені 

законодавством розміри. 

Отже, основним платником соціальних внесків залишається 

роботодавець, а працівник може додатково сплачувати їх, якщо рівень 

доходів перевищує встановлений норматив. Це суттєво обмежує або навіть 

унеможливлює мотивацію працівників до самозбереження здоров’я, і 

великої користі, саме в аспекті формування концепції дотримання 

здорового способу життя – даний законопроект не принесе.  

На моє глибоке переконання, хоча нині в законопроекті людина як 

платник внесків відсутня (заважає конституційна норма), але це 

неправильно. Саме людина має брати на себе частину ризику за втрату 

здоров’я. А відсоток сплати працівником до медичного фонду має 

розраховуватись на підставі проведення прямих математичних розрахунків 

настання імовірності втрати здоров’я, враховуючи статистичну 

інформацію захворювань минулих періодів, вартість надання конкретних 

медичних послуг та ринкові чинники впливу. Крім того, не тільки в цьому, 

але і в жодному законопроекті про медичне страхування немає 

мотиваційного механізму, який би дозволив краще слідкувати за своїм 

станом здоров’я, а без цього неможливо реалізувати концепцію вітальної 

поведінки у населення України. Так, люди, які мають шкідливі звички 

(палять, вживають алкоголь, наркотики тощо), мають платити більше за 

страховку. Люди, які порушують техніку безпеку на виробництві, правила 

охорони праці, також мають більше платити в Фонд соціального 

страхування.  

Крім того, в статті варто звернути увагу на ризик погіршення системи 

соціального страхування в цілому, це більше відноситься до Фонду 

соціального страхування від нещасного випадку та професійних 

захворювань, який ще залишається самоокупним. Але, з 1.01.2015 року 

набрав чинність Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного 

соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 
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р. (№ 77−VІІ), який об’єднує два існуючих Фонди соціального страхування 

– Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань на виробництві та новий – Фонд медичного 

страхування. Отже, в результаті об’єднання де-юре створений новий Фонд 

– «Фонд соціального страхування України в разі тимчасової втрати 

працездатності, настання нещасного випадку на виробництві та медичного 

страхування» (надалі Фонд). Хочеться вірити, що «схрещення» цих різних 

Фондів в один, дасть можливість реалізувати головну його мету – 

гарантування прав, обов’язків та гарантій застрахованих осіб у випадку 

виникнення нещасних випадків, втрати тимчасової працездатності або 

погіршення здоров’я. 

Позитивним моментом законопроекту є те, що він може започаткувати 

дієву і ефективну систему профілактичних медичних оглядів зайнятого 

населення України. Тобто він направлений на завчасну діагностику хвороб. 

Так, досвід розвинених країн, у тому числі США, свідчить, що застраховані 

громадяни, які не пройшли своєчасно медичні огляди, втрачають право на 

отримання страховки, тому саме це має підштовхнути керівництво 

створеного Фонду чітко стежити за своєчасним і реальним проходженням 

медоглядів в Україні, а це економія видатків, адже відомо, що краще 

діагностувати хворобу на ранніх етапах, ніж потім лікувати запущену. Про 

важливість страхування у світі, у тому числі для американців, свідчить той 

факт, що майже половина населення США працездатного віку відчувають 

проблеми при оплаті медичних рахунків. Насамперед, труднощі виникають 

у тих, хто не має медичної страховки (кожен третій американець 

працездатного віку)63.  

Особі, яка застрахувалась в системі Фонду, має видаватись свідоцтво 

(страховий поліс), які до цього видавались трьома діючими фондами 

загальнообов’язкового соціального страхування в Україні. При наявності 

якого людина має право отримати повністю якісні медичні послуги. Варто 

перерозподілити кошти, що передбачено законопроектом, тобто змінити 

питому вагу витрат на медичні послуги. Нині біля 70–80% виділених на 

медицину коштів йде на заробітну плату медикам, а 20–30% – на утримання 

приміщень, а вартість ліків в структурі послуг не перевищує 10–15%, ось 

де проблема. Нова реформа охорони здоров’я має дати змогу медичним 

закладам стати самостійними суб’єктами господарювання. Їхнє 

фінансування має здійснюватися за конкретно виконану роботу певного 

обсягу і якості, що має передбачатись умовами договору, а держава в особі 

Фонду має перевіряти ефективність витрачання всіх коштів. Відповідно, 

більший рівень фінансування отримуватимуть ті заклади медицини, які 

забезпечать найвищу якість та оптимальну вартість.  

                                                           
63 Система охорони здоров'я в Сполучених Штатах Америки: страхування нації [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.healthy-society.com.ua. 

http://www.healthy-society.com.ua/
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Варто зазначити, що законопроект передбачає визначати розміри 

страхових внесків на основі подушних нормативів на одного жителя. Це 

може створити ряд соціально-економічних проблем. При розрахунку 

розмірів страхових внесків мають враховуватись не нормативи, а конкретні 

витрати, які несе лікувальний заклад. При цьому потрібно враховувати 

економічні чинники формування ціни на перспективу (інфляцію, зміну 

валютного курсу). В іншому випадку, на мою думку, Фонд при 

фінансуванні витрат на лікування на основі відповідних нормативів буде 

приречений на банкрутство. 

В ході проведеного дослідження було з’ясовано, що, по-перше, 

соціально-економічний розвиток України залежить не тільки від 

економічних чинників, але і від поведінкових. Запропонована концепція 

самозбереження здоров’я зайнятого населення, на мою думку, має 

підвищити рівень та якість життя громадян, збільшити тривалість життя та 

стати передумовою піклування громадянами за своє здоров’я. Ключовим 

елементом модернізації економіки і системи охорони здоров’я, на моє 

глибоке переконання, має стати запровадження загальнообов’язкового і 

добровільного медичного соціального страхування. Але для цього 

необхідно системно підійти і розробити ряд заходів для його 

запровадження, це і соціально-економічні, політичні, правові, медичні, 

демографічні тощо. Варто посилити контроль держави над 

підприємствами, які видають заробітну плату в «конвертах», тобто, 

посилювати боротьбу з «тіньовою» економікою; оптимізувати систему 

адміністрування податків; знизити рівень оподаткування, у тому числі це 

стосується і єдиного страхового соціального внеску тощо. 

 

 

1.7. Основні заходи запобігання розмиванню податкової бази та 

переміщенню прибутків в Україні та світі  

 

У фундаментальному плані актуалізація проблеми розмивання бази 

оподаткування та переміщення прибутків у низькоподаткові юрисдикції 

(далі – BEPS (base erosion and profit shifting)) в сучасних умовах зумовлена 

тим, що внутрішні правила з оподаткування міжнародних компаній та 

прийняті на міжнародному рівні стандарти все ще базуються на 

економічних умовах, відмінною рисою яких є низький рівень міжнародної 

економічної інтеграції, а не на сучасних умовах діяльності платників 

податків по всьому світу, котра характеризується усе зростаючим 

значенням інтелектуальної власності як фактору вартості та невпинним 

розвитком інформаційних та комунікаційних технологій. 

Широке використання транснаціональними компаніями можливостей 

BEPS дозволяє їм в значній мірі знижувати податкове навантаження. 

Подібна популярність схем зниження податкового навантаження пов’язана 
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з тим, що оподаткування є одним з факторів прибутковості та, у такий 

спосіб, впливає на прийняття рішення про те, куди і яким чином 

інвестувати. 

За даними Держкомстату України станом на 01.10.2015 р. найбільше 

прямих інвестицій з України залучено в економіку Кіпру (27 % від 

загального обсягу), тоді як найбільшим інвестором у вітчизняну економіку 

також є Кіпр (93,4 % від загального обсягу). 

Відтік капіталу на Кіпр і повернення його у вигляді інвестицій у 

вітчизняну економіку пов'язаний з існуванням такого негативного явища 

як BEPS, що, в свою чергу, є одним з наслідків міжнародної податкової 

конкуренції. В умовах фінансової кризи та негативних тенденцій в 

економіці, важливою є розробка ефективних інструментів державної 

політики, спрямованих на обмеження негативного впливу BEPS на 

податкові надходження та конкурентне середовище. 

Джерелом позитивного та перспективного досвіду у цьому контексті 

відіграє кампанія щодо боротьби з BEPS, ініційована Організацією 

економічного співробітництва і розвитку (далі – ОЕСР) та Великою 

двадцяткою. Звідси формується потреба у визначенні основних напрямів 

розвитку механізму протидії BEPS та пропозицій щодо їх реалізації, які 

виникають у рамках відповідної кампанії, в цілях встановлення їх 

релевантності для України. 

На політичному рівні одними з перших актуальність BEPS визнали 

держави Великої двадцятки, які наголошували на тому, що відповідне 

явище утворює ризик для податкових надходжень, податкового 

суверенітету та довіри в питанні єдності податкових систем усіх держав, 

що може мати негативний вплив на інвестування, конкуренцію та 

зайнятість64. 

В сучасних умовах глобалізації, за відсутності реакції на BEPS 

cистема корпоративного оподаткування перебуває під дією таких 

негативних факторів65: 

1) підрив конкуренції, оскільки окремі компанії, працюючи, 

наприклад, за транснаціональними контрактами та маючи доступ до 

висококваліфікованих послуг у сфері оподаткування, могли б отримати 

вигоду від можливості використання потенціалу BEPS та, як наслідок, 

могли б отримати конкурентну перевагу перед тими суб’єктами 

господарювання, котрі в основному працюють виключно на національному 

ринку; 

                                                           
64 ДФС здійснює контроль за трансфертним ціноутворенням: до порушників застосовано 15,4 млн. 

грн. штрафних санкцій / Прес-служба ДФС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/216340.html. 
65 Мішин М. Трансфертне ціноутворення та План дій BEPS / М. Мішин, Є. Курілов// Вісник 

Державної фіскальної служби. – 2014. – Випуск 16 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/6995 

http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/6995
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2) неефективне розміщення ресурсів внаслідок викривлень при 

прийнятті інвестиційних рішень на користь видів діяльності, котрі мають 

нижчу прибутковість до сплати податків, але вищу – після здійснення 

сплати відповідних податків; 

3) підрив довіри з боку юридичних осіб до податкових інституцій, 

адже якщо звичайні платники податків переконані, що транснаціональні 

компанії можуть легально уникати оподаткування, то це підриватиме 

податкову дисципліну усіх платників податків. 

До конкретних прикладів реалізації можливостей BEPS платниками 

податків, які мали місце останнім часом, можна віднести такі: 

1) мережа кав’ярень Starbucks за 14 років свого існування в 

Сполученому Королівстві отримала прибуток в розмірі 3 млрд. фунтів 

стерлінгів, а сума сплачених податків склала лише 8,5 млн.66; 

2) протягом 2009-2013 років компанія McDonald’s перевела частину 

свого прибутку у Люксембург, недоплативши таким чином податковим 

органам інших держав близько 1 млрд євро67; 

3) за результати розслідування Єврокомісії компанію Apple 

звинуватили у використанні дочірніх підприємств в Ірландії, з метою 

уникнути сплату податків з доходів, які генерувались за межами США 

протягом 2004-2012 років. В результаті цього компанія недоплатила 

податку на прибуток в розмірі 8 млрд. дол.68; 

4) компанія Google мала ефективну ставку корпоративного податку 

лише у розмірі 2,6 % при доході, отриманому поза межами США, в 8,1 

млрд. дол. США за 2012 р., оскільки скеровувала майже всі закордонні 

прибутки до дочірньої компанії на Бермудських островах, де не стягується 

корпоративний податок взагалі69. 

Тому в 2012 році країни Великої двадцятки порушили питання щодо 

зміни існуючих правил міжнародного оподаткування з метою підвищення 

їх ефективності та забезпечення практичної реалізації права країн на 

належне використання своїх податкових прав. ОЕСР у відповідь на такий 

заклик підготувала та опублікувала 12 лютого 2013 року Звіт з питань 

розмивання бази оподаткування та переміщення доходів70. За дорученням 

країн Великої двадцятки, 19 липня 2013 року ОЕСР опублікувала План 
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заходів з протидії BEPS, який передбачає масштабну перебудову існуючої 

системи транскордонного оподаткування. 

BEPS відрізняється від попередніх спроб ОЕСР радикально 

реформувати міжнародну податкову систему єдиним розумінням, 

досягнутим на рівні урядів значної кількості країн, щодо існування 

нагальної потреби в розробці спільного глобального плану скоординованої 

протидії ухиленню від оподаткування чи його заниженню як на рівні 

національних економік, так і на міжнародному рівні. 

Метою Плану дій є формулювання та узагальнення проблем 

функціонування сучасної системи міжнародного оподаткування, а також 

визначення завдань щодо її подальшого вдосконалення. 

З метою подальшого практичного використання узагальненого в BEPS 

досвіду податкових служб країн-членів ОЕСР і реалізації висновків та 

рекомендацій BEPS 19 липня 2013 р. ОЕСР та G20 ухвалено Action Plan on 

Base Erosion and Profit Shifting (далі — План дій BEPS), в якому виділено 

шість галузей найбільшої стурбованості: 

 невідповідність у податковій класифікації юридичних утворень та 

інструментів; 

 застосування концепцій міжнародних податкових угод 

(домовленостей) щодо прибутку від здійснення електронної комерції; 

 оподаткування внутрішньогрупового боргового фінансування, 

кептивного страхування та інших внутрішньогрупових фінансових 

операцій; 

 застосування трансфертного ціноутворення з метою переміщення 

ризиків та нематеріальних активів, штучного розподілу прав на активи 

всередині групи підприємств; здійснення операцій, які навряд чи було 

здійснено між непов’язаними особами; 

 ефективність заходів з усунення податкових зловживань; 

 наявність шкідливих податкових режимів тощо71. 

За підсумками розгляду таких галузей Планом дій BEPS 

сформульовано 15 заходів, які згруповано за шістьома ключовими 

напрямами: 

 проблеми оподаткування у сфері електронної комерції (захід 1); 

 відновлення узгодженого міжнародного режиму оподаткування 

(заходи 2 – 5); 

 відновлення реального (дієвого) змісту міжнародних стандартів та 

порядку використання податкових пільг (заходи 6 – 7); 

 забезпечення відповідності трансфертного ціноутворення 

утворенню вартості (доходу) (заходи 8 – 10, 13); 
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 забезпечення прозорості та підвищення стабільності та 

прогнозованості оподаткування (заходи 11 – 12, 14); 

 необхідність якнайшвидшого запровадження узгоджених підходів 

(захід 15). 

Водночас, варто зазначити, що запропоновані фахівцями ОЕСР 

пріоритети в реалізації Плану дій BEPS для держав, що розвиваються не 

можуть бути єдиним правилом для всіх. Наявність особливостей у кожної 

з держав, що розвиваються зумовлює і необхідність адаптації відповідних 

пріоритетів з урахуванням національної специфіки. Актуальність Плану 

дій BEPS для України має особливо важливе значення через ряд причин. 

Станом на третій квартал 2015 р. у структурі зовнішнього богу 

України заборгованість інших секторів економіки, окрім банківського, а 

також з урахуванням міжфірмового боргу, становила 68,4 млрд дол. США, 

що дорівнює 59,6 % від ВВП України72. 

Окремо міжфірмовий борг підприємств, що перебувають у відносинах 

прямого інвестування – 9,6 млрд дол. США (8,4 % від ВВП)73. 

Міжфірмовий борг не розподіляється ні за секторами економіки, ні за 

початковим терміном погашення та, крім кредитів прямих інвесторів-

нерезидентів, включає обсяги кредиторської заборгованості підприємств з 

прямими інвестиціями перед прямими інвесторами-нерезидентами. 

Існуючий обсяг зовнішньої заборгованості у вітчизняних суб’єктів 

господарювання свідчить про існування потенціалу для використання 

таких схем ведення господарської діяльності, які дають можливість 

розмивати базу оподаткування та переміщувати прибутки до 

низькоподаткових юрисдикцій. Адже, з одного боку, згідно ст. 140 

Податкового кодексу України виплата процентів за борговими 

зобов’язаннями відноситься до різниць, які виникають при фінансових 

операціях, а тому може зменшувати прибуток в цілях стягнення податку на 

прибуток підприємств. З іншого боку, виплата процентів нерезидентам 

передбачає в більшості випадків меншу ставку податку на репатріацію 

доходу згідно положень договорів про уникнення подвійного 

оподаткування (від 0 % до 15 %), аніж це передбачено Податковим 

кодексом. 

Єдиним спеціальним положенням Податкового кодексу України, 

спрямованим на запобігання штучному вимиванню бази оподаткування 

шляхом виплати процентів нерезиденту, є п. 141.2 ст. 141, який передбачає 

використання в Україні правил про тонку капіталізацію. Як наслідок, 

напрям Плану дій BEPS щодо обмеження рівня мінімізації оподаткування 

шляхом вирахування виплат за відсотками та інших фінансових платежів 

(напрям 4) є доволі актуальним для України.  
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Враховуючи той факт, що Україна має договори про уникнення 

подвійного оподаткування не лише з Кіпром як вигідною юрисдикцією з 

точки зору умов оподаткування, але і з Австрією, Ірландією, Нідерландами, 

Сполученим Королівством та ін., виникає питання щодо ефективності 

існуючих механізмів запобігання неналежному використанню договірних 

норм у сфері оподаткування. Такі питання в рамках реалізації Плану дій 

BEPS особливо висвітлюються в рамках шостого та сьомого напрямів, 

пов’язаних з боротьбою зі зловживанням положеннями договорів про 

уникнення подвійного оподаткування та штучним ухиленням від 

отримання статусу постійного представництва. Звідси очевидно, що 

результати роботи за цими напрямами мають бути цікавими для України з 

точки зору вдосконалення державної політики щодо запобігання 

неналежному використанню договірних норм у сфері оподаткування. 

В рамках шостого напряму Плану дій BEPS ОЕСР оприлюднила перші 

рекомендації 16 вересня 2014 р., які об’єднані у три групи74: 

1) розробка модельних договірних норм та рекомендацій щодо 

внутрішньодержавних підходів стосовно запобігання наданню договірних 

переваг за неналежних обставин (запровадження тесту на основну мету 

(principal purpose test) та положення про обмеження доступу до договірних 

переваг (limitation-on-benefits clause)); 

2) уточнення положення про те, що міжнародні податкові договори не 

повинні використовуватись як такі, що породжують подвійне 

неоподаткування шляхом доповнення цілей договорів про уникнення 

подвійного оподаткування; 

3) визначення факторів податкової політики, які повинні прийматись 

до уваги державами при вирішенні питання щодо укладення договору про 

уникнення подвійного оподаткування. 

Значна частина рекомендацій, особливо в рамках першої групи, 

сформульована у вигляді змін до Модельної податкової конвенції ОЕСР та 

коментарів до неї.  

Обсяги зловживань у сфері трансфертного ціноутворення складно 

піддаються оцінці. За приблизними підрахунками з-під оподаткування 

через механізм трансфертного ціноутворення щороку виводиться 

приблизно 100 млрд. грн., у результаті чого Державний бюджет України 

недотримує майже 20-25 млрд. грн.75. Перші результати реалізації 

ініціативи щодо запровадження трансфертного ціноутворення в Україні 

вже дали змогу станом на 01.09.2015 р. встановити 72 платники податків, 

якими не своєчасно подано звіт про контрольовані операції або не у 
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повному обсязі відображено такі операції. За зазначені порушення до них 

застосовано 15,4 млн. грн. штрафних санкцій76. 

Значні обсяги втрат у податкових надходженнях потребують реакції зі 

сторони вітчизняного уряду. Зважаючи на роботу над відповідною 

проблемою в рамках ОЕСР логічним є використання напрацювань, які 

запропоновані за відповідними напрямами Плану дій BEPS враховуючи 

відмінності у інтересах розвинених держав і держав, що розвиваються, 

наведених нижче. 

Зокрема в рамках одного з напрямів Плану дій BEPS було передбачено 

запровадження трирівневого стандартизованого підходу до подання 

документації щодо трансфертного ціноутворення. 

Такий стандарт складається з: 1) основного звіту (master file), який 

містить необхідну інформацію у встановленій формі, що є важливою для 

усіх членів групи компаній ТНК; 2) локального звіту, який стосується 

значимих трансакцій (material transactions) локального платника податків; 

3) звіту за кожною державою, який містить точну інформацію стосовно 

глобального розподілу доходу групи компаній та сплачених податків разом 

з індикаторами місця здійснення економічної діяльності в рамках групи 

компаній77. 

Реалізація такої ініціативи значно полегшить роботу компетентних 

контролюючих органів через спрощення доступу до необхідної інформації 

про умови функціонування компаній, які входять до транснаціональних 

груп.  

План дій BEPS передбачає масштабну перебудову існуючої системи 

міжнародного оподаткування. Серйозна налаштованість на досягнення 

поставлених завдань зі сторони Великої двадцятки та ОЕСР зумовлює 

доцільність своєчасного аналізу та узагальнення пропозицій, які 

формулюються в рамках роботи над Планом дій BEPS. 

Такий підхід дасть змогу: 

1) своєчасно враховувати зміни в тенденціях транскордонного 

оподаткування; 

2) адаптувати передові підходи щодо протидії BEPS та визначити 

доцільність їх використання в Україні; 

3) сприяти формуванню чіткої міжнародно-правової позиції України 

щодо Плану заходів BEPS з метою захисту власних інтересів у сфері 

оподаткування на міждержавному рівні. 

Незважаючи на відсутність кінцевих результатів роботи за цілим 

рядом напрямів, вже зараз очевидним є те, що для України особливу 
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значущість можуть мати пропозиції, сформовані або які перебувають на 

стадії розробки. 

З іншого боку, варто зауважити, що запозичення результатів роботи 

над Планом BEPS має бути обережним і не погіршувати позиції України в 

умовах міжнародної податкової конкуренції, оскільки боротьба з 

уникненням від оподаткування транснаціональних компаній може 

негативно впливати на рух інвестицій. В обсязі, в якому уникнення від 

оподаткування зменшує вартість капіталу, воно надає привабливості 

здійсненню інвестицій – і, навпаки, заходи для зменшення можливостей 

уникнення від оподаткування зменшують вплив такого ефекту на 

здійснення інвестицій. 

 

 

1.8. Фінансова стійкість підприємства та чинники її формування: 

теоретичні аспекти  

 

В процесі переходу національної економіки на ринкові умови 

господарювання, що супроводжувався необхідністю створення 

вітчизняного законодавства та формування фінансової системи, 

ефективність фінансової діяльності окремих господарюючих суб’єктів не 

забезпечувала достатнього рівня формування власних фінансових ресурсів 

для забезпечення їх стійкого розвитку. В умовах частої зміни як зовнішніх, 

так і внутрішніх умов ведення підприємницької діяльності, зберігається 

високий рівень ризику виникнення загроз, що можуть призвести до 

зниження рівня фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, і, як 

наслідок, до банкрутства та ліквідації підприємств. 

Відомо, що успішне функціонування підприємства значним чином 

залежить від його фінансового стану. Вважаємо, що фінансово стійке 

підприємство має такі конкурентні переваги по відношенню до інших 

суб’єктів господарювання: зростання інвестиційної привабливості 

підприємства, підвищення рівня його кредитоспроможності, підбір 

кваліфікованого персоналу, зниження рівня банкрутства та рівня ризику 

зміни кон’юнктури ринку. Тому, однією із цілей функціонування кожного 

суб’єкта підприємницької діяльності, повинно бути забезпечення його 

фінансової стійкості у довгостроковому періоді. 

Разом з тим, фінансова стійкість підприємства є таким станом його 

фінансових ресурсів, що формує його конкурентоспроможність, 

відображає можливості суб’єкта підприємницької діяльності в діловому 

співробітництві з контрагентами, містить інформацію для власників та 

інвесторів, кредиторів та конкурентів, а також показує потенціал 

подальшого розвитку підприємств. Аналіз рівня фінансової стійкості 

підприємства дозволяє власникам, керівникам, партнерам, фінансово-

кредитним установам визначати його надійність, стабільність, а також 
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оцінювати стан та ефективність використання власних та позикових 

фінансових ресурсів, спрогнозувати фінансові результати його діяльності. 

Тому в сучасних умовах фінансова стійкість стає якісною характеристикою 

фінансових можливостей підприємства та його партнерів. 

Проблеми визначення сутності та оцінювання фінансової стійкості 

підприємства розглядаються у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних 

вчених, серед яких, варто відзначити наступних: Білик М. Д., Бланк І. А., 

Гаврисюк Я. П., Кіндрацька Г. І., Лях М. В, Мамонтова М. Н., 

Масленніков Є. І., Мец В. О., Опарін В. М., Подольська О. В., 

Савицька Г. В., Хомів О. В., Цал-Цалко Ю. С., Чумаченко М. Г., 

Шаблиста Л. М. та багато інших.  

Віддаючи належне науковій та практичній значущості праць 

зазначених учених, необхідно наголосити повного комплексного 

висвітлення питання сутності фінансової стійкості підприємства, а також 

виокремлення найбільш значущих факторів впливу на її досягнення. З 

огляду на вище зазначене, метою нашого дослідження є узагальнення 

підходів до визначення дефініції «фінансова стійкість підприємства», а 

також виявлення релевантних факторів її досягнення суб’єктами 

господарювання. 

Дослідивши численні праці з даної тематики, нами виокремлено та 

згруповано у таблиці 1.1 найбільш вживані визначення поняття «фінансова 

стійкість підприємства». 

Таблиця 1.1. 

Підходи до визначення дефініції «фінансова стійкість підприємства»  
№ Автори Визначення 

1 М.Г.Чумаченко Це такий стан підприємства, при якому розмір його активів 

достатній для погашення зобов’язань, тобто гарантує йому 

постійну платоспроможність78 

2 Ю.С.Цал-Цалко Це здатність вчасно задовольняти платіжні вимоги 

постачальників відповідно до господарських договорів, 

повертати кредити, виплачувати заробітну плату 

співробітникам, вносити платежі до бюджету79 

3 Г.В.Савицька Це здатність суб'єкта господарювання до саморозвитку на 

фіксований момент часу функціонувати і розвиватися, 

зберігати рівновагу своїх активів і пасивів в мінливому 

внутрішньому й зовнішньому середовищі, що гарантує його 

постійну платоспроможність і інвестиційну привабливість у 

межах допустимого рівня ризику80  

                                                           
78 Чумаченко М.Г. Економічний аналіз: навч. посібник / М. А. Болюх та ін.; за ред. М. Г. 

Чумаченко; Київський національний економічний ун-т. – 3.вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2011. – 555 

с., С. 181. 
79 Цал-Цалко, Ю.С. Фінансовий аналіз. Підручник. / Ю.С. Цал-Цалко. – К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – 566 с., С.86. 
80 Мамонтова, Н. А. Фінансова стійкість підприємств і методи її забезпечення: автореф. дис. канд. 

економ. наук : 08.04.04 – фінанси, грошовий обіг і кредит / Н. А. Мамонтова ; НАН України. Ін-т екон. 

прогнозування. – К. : [ Б. В. ], 2004. – 17 с., С. 69. 
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Продовження таблиці 1.1. 
№ Автори Визначення 

4 Л.А.Лахтіонова Це надійно гарантована платоспроможність, незалежність від 

змін ринкової кон’юнктури і поведінки партнерів81 

5 Г.О.Крамаренко Свідчить про стабільне перевищення доходів над витратами, 

про вільне маневрування грошовими коштами підприємства 

і їх ефективне використання, безперебійний процес 

виробництва і реалізації продукції та є головним 

компонентом загальної стійкості підприємства82  

6 Є. П. Кожанова Відображає сутність особливого стану господарської 

системи в складному ринковому середовищі, що гарантує 

цілеспрямованість її руху в сьогоденні і прогнозованому 

майбутньому83 

7 Ф. Ф. Бутинець Це стан фінансових ресурсів підприємства, їх розподілу та 

використання, що забезпечує розвиток підприємства на 

основі зростання прибутку при збереженні 

платоспроможності в умовах допустимого ризику84 

8 Н. А. Мамонтова Стан підприємства, за якого забезпечується стабільна 

фінансова діяльність, постійне перевищення доходів над 

витратами, вільний оборот грошових коштів, ефективне 

управління фінансовими ресурсами, безперервний процес 

виробництва і реалізації продукції, розширення та оновлення 

виробництва85 

9 Г. І. Кіндрацька Це результат формування достатнього для розвитку 

підприємства обсягу прибутку, що є визначальною ознакою 

його економічної незалежності86 

10 Є. В. Ізмайлова Характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства 

щодо володіння своїм майном і його використання87 

11 І.О.Бланк Це стабільність фінансового стану підприємства, що 

забезпечується високою часткою власного капіталу в 

загальній сумі фінансових ресурсів, які використовуються88 

 

Підсумовуючи різні підходи до визначення сутності вищеназваного 

поняття, можна зробити загальний висновок, що фінансова стійкість 

                                                           
81 Лахтіонова, Л. А. Фінансовий аналіз суб`єктів господарювання: монографія / Л. А. Лахтіонова ; 

КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2005. – 387 с., С. 44. 
82 Крамаренко, Г. О. Фінансовий аналіз і планування: навчальний посібник / Г. О. Крамаренко ; 

Дніпропетровський ун-т економіки та права. – К. : ЦНЛ, 2008. – 224 с., С. 124. 
83Кожанова, Є.П. Економічний аналіз: Навчальний посібник / Є.П. Кожанова, І.П. Отенко. – Х.: 

Інжек, 2008. – 340 c. , С. 44. 
84 Бутинець, Ф.Ф. Економічний аналіз. Навч. посібник. / Ф. Ф. Бутинець, – Житомир: ПП «Рута», 

2009. – 735с., С. 205. 
85 Мамонтова, Н. А. Умови забезпечення фінансової стійкості підприємств / Н. А. Мамонтова // 

Фінанси України. – 2010. – № 8. – C. 103-107. 
86 Кіндрацька, Г. І. Економічний аналіз: Тео-рія і практика: Підручник / За ред. проф. А. Г. 

Загороднього. / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. –Вид. 2-е, пере-роб. і доп. – Львів: 

«Магнолія 2000», 2009. – 440 с., С. 79. 
87 Ізмайлова, К. В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник./ К.В. Ізмайлова — К.: МАУП, 2007. 

— 148 с., С. 22. 
88 Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс / И.А.Бланк – К.: Ника-Центр; Эльга, 2001. 

– 528 с. 
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підприємства – це такий фінансовий стан підприємства, при якому 

забезпечується його платоспроможність на довгостроковий період і 

визначається його фінансову незалежність від зовнішніх позикових джерел 

фінансування.  

На основі аналізу запропонованих підходів вважаємо, що під 

фінансовою стійкістю підприємства слід вважати такий фінансовий стан 

суб’єкта господарювання, який забезпечує достатній рівень його 

самофінансування, ефективне управління власними та позиковими 

фінансовими ресурсами, оптимальну структуру капіталу, розширене 

відтворення на підприємстві, максимізацію добробуту власників 

підприємства та зростання його ринкової вартості з метою мінімізації рівня 

підприємницького ризику. 

Отже, на основі вище зазначеного, можемо виділити такі типові 

характеристики фінансової стійкості підприємства: 

1) збалансованість доходів та видатків на підприємстві; 

2) синхронізація грошових потоків суб’єкта господарювання в часі та 

обсязі; 

3) забезпечення необхідного рівня кредитоспроможності та 

інвестиційної привабливості підприємства; 

4) збереження достатнього рівня ліквідності та платоспроможності; 

5) гнучка структура фінансових ресурсів підприємства; 

6) оптимальна структура капіталу та позитивний ефект фінансового 

левериджу. 

Варто погодитись із Р.А. Слав’юком у тому, що фінансова стійкість – 

це властивість підприємства, яка відображає в процесі взаємодії зовнішніх 

і внутрішніх чинників досягнення стану фінансової рівноваги і його 

здатність розвиватися89. Такий підхід свідчить про те, що на забезпечення 

фінансової стійкості підприємства впливають як зовнішні, так і внутрішні 

чинники, рівень впливу яких залежить від стану фінансового ринку і зміни 

економіко-політичної ситуації в країні. Класифікація чинників формування 

фінансової стійкості підприємства потребує систематизації та 

комплексного відображення. Основними ознаками класифікації факторів 

фінансової стійкості підприємства є: 1) за місцем виникнення (зовнішні та 

внутрішні); за важливістю результату (базові, похідні та деталізуючі); 3) за 

структурою (прості і складні); за часом дії (постійні і тимчасові); 4) за 

масштабами впливу (одноосібні, багато осібні, прогнозовані); 5) за 

можливістю прогнозування (прогнозовані та умовно прогнозовані); 6) за 

ступенем впливу на господарську діяльність підприємства (негативні, 

                                                           
89 Слав’юк, Р. А. Фінанси підприємств. / Р.А. Слав’юк.— К.: ЦУЛ, 2007. — 460 с. 
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нульові, позитивні, динамічні); 7) за ймовірністю реалізації – високі, 

середні, малі90.  

Найбільшу увагу науковці приділяють саме поділу усіх факторів, що 

визначають фінансову стійкість підприємства на зовнішні (які не залежать 

безпосередньо від діяльності підприємства) та внутрішні (які є керованими 

та залежать від організації роботи суб’єкта господарювання). 

О.Я. Базілінська вважає, що внутрішніми факторами формування 

фінансової стійкості підприємства є стан підприємства на товарному 

ринку; конкурентоспроможність продукції (робіт, послуг); ділова 

репутація підприємства; залежність підприємства від зовнішніх інвесторів 

і кредиторів; наявність неплатоспроможних дебіторів; ефективність 

господарських і фінансових операцій. До зовнішніх автор відносить 

економічні умови господарювання; політичну стабільність; розвиток 

техніки і технології; платоспроможний попит споживачів; економічну і 

фінансово-кредитну законодавчу базу; соціальну і екологічна ситуацію в 

суспільстві; податкову політику; рівень конкуренції; розвиток фінансового 

і страхового ринку91.  

Вважаємо, що усю сукупність зовнішніх та внутрішніх чинників 

можна відобразити так, як зображено на рисунку 1.7. Такий поділ 

дозволить фінансовим менеджерам змоделювати виробничо-господарську 

та фінансову діяльність підприємства. 

Деталізуємо запропоновану класифікацію чинників впливу на 

фінансову стійкість підприємства. У структурі зовнішніх чинників 

вважаємо за доцільне виділення таких основних груп: макроекономічні, 

ринкові, фінансові, соціально-політичні, демографічні та інші фактори. Як 

бачимо, зовнішні чинники – це фактори, які безпосередньо пов’язані із 

станом економіки країни в цілому, а також із рівнем інтеграції у міжнародні 

фінансово-економічні процеси. 

До складу внутрішніх факторів віднесено організаційно-економічні, 

фінансові та інвестиційні фактори фінансової стійкості підприємства. 

Очевидно, що внутрішні чинники формуються в результаті фінансово-

господарської діяльності підприємства, відображають комплексний вплив 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства та 

піддаються управлінню, на відміну від зовнішніх. 

Отже, фінансова стійкість підприємства є якісною характеристикою 

його фінансового стану, оскільки відображає тенденції зміни фінансових 

відносин на підприємстві під впливом факторів внутрішнього і 

зовнішнього середовища, а також ефективність формування, розподілу і 

використання фінансових ресурсів підприємства. Фінансова стійкість 

                                                           
90 1) Слав’юк, Р. А. Фінанси підприємств. / Р.А. Слав’юк.— К.: ЦУЛ, 2007. — 460 с.; 

2) Ткаленко Я.М. Фінансова стійкість підприємства та фактори впливу на неї / Я.М.Ткаленко // 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: www.inter-nauka.com/.../14508993787623.pdf 
91 Базілінська, О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навчально-методичний посібник 

[Текст] / О. Я. Базілінська – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 328 с., С. 278. 

http://www.inter-nauka.com/.../14508993787623.pdf
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визначає фінансову незалежність від зовнішніх джерел фінансування та 

оптимальну структуру активів і джерел їх покриття.  

 
Рис. 1.7. Фактори забезпечення фінансової стійкості підприємства 
Джерело: складено автором на основі92. 

                                                           
92 1) Слав’юк, Р. А. Фінанси підприємств. / Р.А. Слав’юк.— К.: ЦУЛ, 2007. — 460 с.; 

2) Оспіщев В.І. Фінансова стійкість як економічна категорія / В.І.Оспіщев, І.В. Нагорна // Збірник 

матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Оптимізація наукових досліджень-2009», 

Миколаїв, 2009. – 564 с.; 3) Балабаш О.С. Фінансова стійкість підприємства: її сутність та фактори / 

О.С.Балабаш, О.М.Ніколаєнко // [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1854/1 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1854/1
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В результаті проведеного дослідження щодо визначення дефініції 

«фінансова стійкість підприємства» та виокремлення факторів впливу на її 

досягнення, можна зробити наступні висновки: 

- фінансова стійкість є основою функціонування та забезпечення 

розширеного відтворення суб’єктів підприємницької діяльності в 

мінливому ринковому середовищі та в умовах обмеженості фінансових 

ресурсів. Багатогранність поняття підтверджується різноманітністю 

підходів до визначення поняття «фінансова стійкість підприємства»; 

- враховуючи існуючі дослідження під фінансовою стійкістю 

розуміємо такий фінансовий стан суб’єкта господарювання, який 

забезпечує достатній рівень його самофінансування, ефективне управління 

власними та позиковими фінансовими ресурсами, оптимальну структуру 

капіталу, розширене відтворення на підприємстві, максимізацію добробуту 

власників підприємства та зростання його ринкової вартості з метою 

мінімізації рівня підприємницького ризику. 

- фінансова стійкість є комплексним поняттям, яке формується в 

процесі фінансово-господарської діяльності підприємства та залежить від 

впливу зовнішніх і внутрішніх чинників та має свої характерні ознаки. 

Вивчення та ідентифікація факторів дозволяє мінімізувати втрати, 

пов’язані із їх впливом на ефективність діяльності підприємства. 
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РОЗДІЛ 2. 

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 

2.1. Структурні пріоритети державної політики регулювання 

інвестицій в перехідних економіках  

 

Теоретичні основи регулювання інвестиційної діяльності змінювались 

відповідно до основних концепцій економічної теорії (класична, 

неокласична, кейнсіанська та ін.), однак в тій чи іншій формі важлива роль 

держави у цих процесах не заперечувалась. Сучасна ринкова 

(капіталістична) економіка являє собою динамічну категорію, відтак її 

розвиток та перманентне зростання потребує зосередження та акумуляцію 

значних інвестиційних ресурсів. Однак їх розподіл та ефективне 

використання не завжди піддається ринковим законам вільної та відкритої 

економіки, особливо на перехідній стадії розвитку. В науці виділяють 

чимало трактувань поняття «перехідна економіка», тому спробуємо 

проаналізувати сутність перехідної економіки з позиції інвестиційної 

складової її трансформації. Узагальнено можна охарактеризувати її як стан 

переходу або трансформації від старої до нової системи, яка 

супроводжується певними якісними і кількісними змінами.  

М. Портер у своїй фундаментальній праці «Конкурентні переваги 

націй» (1990 р.) називав декілька стадій індустріального розвитку, через які 

проходить країна, а саме «стадія факторів», «стадія інвестицій», «стадія 

інновацій» та «стадія багатства»93. У цій концепції науковець чітко 

визначає місце інвестицій у процесі структурної перебудови економіки. 

Зміст перехідного періоду визначається по-різному: якщо в 

постсоціалістичних країнах він відбувається у формі лібералізації, тобто 

переходу від планово-директивної або командно-адміністративної до 

ринкової економіки, то в інших як перехід від індустріального до 

постіндустріального устрою господарства. Ще одною важливою 

характеристикою перехідних економік у тому, що основа т.з. «переходу» 

(«трансформації», «транзиту») полягає у трансформації від 

ресурсоорієнтованої до інвестиційно-інноваційної економіки внаслідок 

глибинних структурних змін. Для прикладу можна привести два вже 

класичних приклади моделей соціально-економічних трансформацій: 

«шокова» терапія польського економіста Л. Бальцеровича та градуалізм 

                                                           
93 Davies H. Porter’s ‘Competitive Advantage of Nations’: Time for a final judgment? [Електронний 

ресурс] / H. Davies, P.D. Ellis // Journal of Management Studies, 2000. – 37(8): P. 1189-1213. – Режим 

доступу: https://effectsizefaq.files.wordpress.com/2011/03/davies-and-ellis-2000-porters-final-judgment-joms-

378.pdf, Р. 5. 

https://effectsizefaq.files.wordpress.com/2011/03/davies-and-ellis-2000-porters-final-judgment-joms-378.pdf
https://effectsizefaq.files.wordpress.com/2011/03/davies-and-ellis-2000-porters-final-judgment-joms-378.pdf
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угорського науковця Я. Корнаї94. Обидва методи вимагають зокрема 

чималого фінансового супроводу процесу перебудови економіки. Відтак, 

зважаючи на те, що перехідні економіки мають характер нестійких та 

нецілісних систем, вкрай необхідним є участь державних інститутів у цих 

процесах (насамперед у ролі регулятора). Іншим яскравим прикладом 

трансформації економіки є Китай, який відзначається активною роллю 

уряду в економіці, що зумовило сформувати сприятливий інвестиційний 

клімат, дозволило залучити значну кількість іноземних інвестицій, 

розбудувати власну інфраструктуру та значно покращити міжнародні 

торгові відносини95. Доречно в цьому контексті В. Коломойцев ототожнює 

механізм реалізації структурних змін із регулюванням інвестиційних 

ресурсів96.  

На нашу думку до критеріїв визначення «перехідної» економіки також 

необхідно ввести саме проблему інституалізації процесу економічного 

розвитку – механізму конверсії мертвого «капіталу» на «живий», зокрема 

в системі прав власності, що дозволяє перетворювати активи і працю на 

капітал. Однак чи можливо і яким чином зірвати це, здавалось би, «порочне 

коло бідності» перехідних країн? І як це вплине в подальшому на 

активізацію інвестиційних процесі? Нестача капіталу і є першопричиною 

низької продуктивності праці, що відповідно впливає на низький рівень 

доходів і заощаджень, відтак негативно позначається на купівельній 

спроможності та знижує стимули до інвестування (як зовнішнього, так і 

внутрішнього). Це зумовлює економічний спад внаслідок слабкості 

внутрішнього ринку та обмеженості ресурсів для її повноцінного розвитку 

та відтворення. Збільшення продуктивності є головною детермінантою 

розвитку перехідної економіки, яка повинна стимулюватись насамперед 

внутрішніми чинниками, а не зовнішніми. На нашу думку, це має сенс в 

контексті забезпечення привабливості економіки для зовнішніх інвесторів, 

коли ефективне використання власного, внутрішнього капіталу стає 

сигналом для зовнішніх інвестицій. Інституційне оформлення майна і є 

створенням капіталу, оскільки завдяки цьому відбувається розширення 

функцій капіталу та підвищення додаткової вартості. В подальшому це 

впливає на підвищення ліквідності активів, які пожвавлює інвестиційні 

процесі всередині економіки. 

Взагалі, для країн перехідного типу найбільш вразливим є саме 

фінансовий сектор, тому саме ця сфера потребує перманентного догляду. 

                                                           
94 Конвергенція економічних моделей Польщі та України : монографія / [Д. Лук’яненко, В. 

Чужиков, М.Г. та ін.]; за наук. ред. Д. Лук’яненка, В. Чужикова, М.Г. Вожняка. – К. : КНЕУ, 2010. – 719 

с., С. 28. 
95 Трофимова В.В. Трансформація моделей економічного розвитку Китаю у ХХ–ХХІ ст. в 

контексті забезпечення національної самодостатності / В.В. Трофимова [Електронний ресурс] // 

«Ефективна економіка», Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, № 4, 2009. – 

Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=96 
96 Коломойцев В. Структурна трансформація промислового комплексу України. – К. : Укр. 

Енциклопедія, 1997. – 300 с. 
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Колишній очільник ФРС А. Грінспен у своїй монографії стверджує, що 

регулювання у фінансовому секторі повинно поступово видозмінюватись 

та доповнюватись завдяки «трьом емпіричним правилам»: 1) регулювання, 

введене під час кризи, потребує подальшої корекції; 2) доцільність 

введення декількох регуляторів заміст одного; 3) підходи та інструменти 

регулювання потребують постійного вдосконалення та оновлення (раз в 5 

років), оскільки усі норми з часом втрачають свою актуальність97. З цього 

можна підсумувати, що процес регулювання повинний бути динамічною 

категорією, відтак його інструменти повинні змінюватись в залежності від 

зовнішніх та внутрішніх викликів та потреб. Що стосується 

безпосереднього інвестиційної діяльності, то ця сфера потребує 

сприятливого бізнес-середовища з відповідним рівнем економічних та 

правових стандартів. Дослідження Світового банку у 3600 підприємствах 

69 країн світу дозволило сформувати перелік основних вимог для урядів 

країн з метою вдосконалення інвестиційного середовища, до яких 

належать: прозора правова база; макроекономічна стабільність; розвинена 

інфраструктура; захист незаможних верств населення та навколишнього 

середовища98. Як видно, зазначені цілі охоплюють усі аспекти соціально-

економічного та політичного життя країни та являють собою базовий набір 

цілей для економіки, яка перебуває на трансформаційній стадії свого 

розвитку і від якого буде залежати успіх проведення макроекономічної 

політики.  

До основних видів інвестиційної діяльності в перехідних економіках, 

на думку науковців, що підпадають під державне регулювання є: реальні 

інвестиції – вкладення в основний капітал; фінансові інвестиції – вкладення 

в цінні папери; інтелектуальний капітал – купівля ліцензій, патентів, ноу-

хау, інвестиції в освіту, науку тощо99. Це пояснюється тим, що саме 

зазначені галузі відіграють ключове значення в розвитку та трансформації 

перехідної економіки, і які, з одного боку, впливають на «перехід» 

економіки до наступної стадії свого розвитку, з іншого – потребують 

контролю з огляду на їх стратегічну значимість і соціально-економічну 

важливість.  

За формами і рівнем втручання державних інститутів у інвестиційну 

діяльність виділяють державні стратегії активного втручання, 

децентралізованого регулювання і змішані, які у своїй сукупності і завдяки 

різним інструментам інвестиційної діяльності стимулюють попит і 

пропозицію на інвестиції та забезпечують позитивний інвестиційний 

                                                           
97 Гринспен А. Эпоха потрясений: проблемы и перспективы мировой финансовой системы / А. 

Гринспен; Пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 496 с., С. 358-359. 
98 Свірідова Н.Д. Прямі іноземні інвестиції: світовий досвід та стратегія залучення в економіку 

України : Моногр. / Н. Д. Свірідова; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. – Луганськ, 2004. – 164 c., С. 121. 
99 Механізм економічної політики : навчальний посібник / Ю.М. Уманців, О.І. Міняйло, В.І. Косик. 

– Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – 436 с., С. 412. 
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клімат в країні100. Відповідно від обраної стратегії, в країні визначають 

структурні пріоритети державної політики регулювання інвестиційної 

діяльності, які є складовою частиною системи загальної економічної 

політики країни, тобто вони входять до конкретних напрямів державної 

політики регулювання економіки. Зважаючи на економічний устрій та 

розвиненість ринку, державні стратегії регулювання інвестицій мають 

принципові розбіжності у таких питаннях: 1) роль державних інститутів у 

інвестиційній діяльності регіонів (обмеження або надання прав місцевим 

органам влади у питаннях регулювання та розподілу інвестиційних 

ресурсів); 2) розподіл функціональних обов’язків між усіма гілками влади 

у сфері інвестиційної діяльності (відсутність (обмеженість) чи, навпаки, 

чітке законодавче розмежування); 3) роль регіонів у формуванні цілей та 

стратегічних програм розвитку інвестиційної діяльності (повне 

підпорядкування або врахування інтересів); 4) розподілення повноважень 

щодо надання інвестиційних пільг та гарантій (авторитарна чи незалежна 

об’єктивна процедура розподілу)101. В процесі ринкової трансформації 

економіки відбувається поступова зміна у бік лібералізації підходів 

державного регулювання у вищезазначених питаннях. Однак, як вже 

досліджувалось у попередніх підрозділах, на початкових стадіях ринкових 

перетворень, державна централізація, тобто більше зосередження впливу 

та ролі державних інститутів на розвиток інвестиційних процесів є цілком 

виправданим. Дещо прикрий досвід політики «Вашингтонського 

консенсусу» у частині лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, 

зокрема і для ринків капіталу, свідчить саме про це. Таким чином, державні 

стратегії інвестиційного розвитку в перехідних економіках повинні 

відрізнятись своєю динамічністю та постійно корегуватись відповідно до 

внутрішніх та зовнішніх умов функціонування господарства. Реалізація 

зазначених стратегій відбувається через певний інструментарій здійснення 

інвестиційної діяльності, який включає конкретні форми, методи та 

інструменти.  

Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється завдяки 

прямим (нормативно-правовим і адміністративним) та непрямим 

(фінансовим) методам. Прямі методи регулювання сприяють ефективному 

функціонуванню господарства і всіх її суб’єктів, натомість, непрямі 

здійснюють опосередкований вплив на ринок завдяки певним 

корегувальним інструментам, що забезпечують ефективний розвиток 

економіки. До прямих засобів регулювання інвестиційної діяльності 
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відносять: прийняття законів та нормативних актів, що регулюють 

інвестиційну діяльність; надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, 

субсидій, бюджетних позик; встановлення державних норм та стандартів; 

установлення антимонопольних заходів; регулювання участі інвестора у 

приватизації власності; визначення умов користування природними 

ресурсами; проведення обов’язкової державної експертизи інвестиційних 

програм та проектів; забезпечення інвестицій тощо102. З метою сприяння 

інвестиційним процесам органам державної влади застосовуються методи 

стимулювання: податкові, фінансові, інфраструктурні та ін. (табл. 2.1.).  

Таблиця 2.1. 

Методи державного стимулювання інвестиційної діяльності 
№ Методи Інструменти  

1. Податкове 

стимулювання 

- зниження ставки податку; 

- інвестиційна податкова знижка; 

- відміна податку на реінвестування; 

- податкові угоди з іншими країнами; 

- податкові кредити  

2. Фінансове 

стимулювання 

- прискорена амортизація; 

- пільгові кредити; 

- інвестиційні гарантії; 

- безпроцентні кредити.  

3. Інфраструктурне 

стимулювання 

- надання земельних ділянок у безплатне користування або 

за пільговими цінами; 

- надання необхідних приміщень безплатне користування 

або за пільговими цінами. 

4. Стимулювання 

конкретних 

інвестиційних 

процесів 

- цільове фінансування: ресурсо- і природозберігаючих 

технологій та обладнання, підвищення кваліфікації і 

перепідготовка кадрів, поліпшення умов праці, проведення 

науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт; 

- сприяння у проведенні техніко-економічного 

обґрунтування проектів. 

Складено за 103 
 

Крім того, до прямих методів можна віднести безпосередні 

інвестиційні проекти, до яких залучена держава, і всі операційні та 

організаційно-правові аспекти цієї діяльності. До цього необхідно додати, 

що для прискорення структурно-технологічної перебудови виробництва, 

як зазначає Д. Нехайчук, необхідно використовувати частину 

централізованих (кредитних) інвестиційних коштів на реалізацію особливо 

ефективних інвестиційних проектів і об’єктів малого бізнесу незалежно від 

їх галузевої приналежності та форм власності. На думку автора, це 
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необхідно робити «…винятково на конкурсній основі із здійсненням 

експертизи проектів»104. Тобто, виступаючи і як учасник на інвестиційному 

ринку країни, крім виконання стратегічно важливої ролі у розвитку 

господарства, держава також буде виступати у ролі певного гаранта та 

надійності інвестиційної діяльності в країні.  

Натомість, непрямими методами вважають загальноекономічну 

політику держави, яка регулює окремі сектори економіки (податкова, 

бюджетна, грошово-кредитна, амортизаційна, інноваційна, інвестиційна, 

приватизаційна політики держави, розвиток фондового ринку тощо). 

Узагальнено, використовуючи політичні, правові, економічні та 

соціокультурні інструменти, як вважають Д. Ванькович та Н. Демчишак, 

держава формує підґрунтя для ефективної реалізації інвестиційного 

потенціалу країни105. Л. Гриценко вбачає в державній інвестиційній 

стратегії, за умови повного виконання її цілей та завдань, передумову 

формування прогресивної структури і підвищення 

конкурентоспроможності економіки країни, її окремих галузей і 

підприємств; розвиток соціальної сфери і зростання її внеску в збільшення 

економічного потенціалу країни; підвищення рівня інтеграції національної 

економіки у світовий економічний, науковий і освітній простір106. Тобто, 

державне регулювання інвестиційної в країні не повинно йти в розріз і 

загальноекономічною політикою держав, а повинно якісно доповнювати її.  

Дослідники по-різному визначають пріоритети держави у процесі 

регулювання інвестиційної діяльності в країні. Так, на думку 

Л. Парцхаладзе, важливим є розробка інвестиційної програми регулювання 

інвестиційного клімату. На прикладі України, науковець виділяє такі 

ключові завдання: лібералізація й дерегуляція підприємницької діяльності; 

стабільність і передбачуваність правового поля; ефективна і 

взаємозлагоджене державне і приватне управління; лібералізація 

зовнішньої торгівлі і руху іноземного капіталу; розвиток фінансового 

сектору; зниження рівня корупції; політична стабільність; робота над 

іміджом і репутацією країни; формування інвестиційних стимулів107. 

Р. Качур натомість участь держави у інвестиційній діяльності вбачає у 

розвитку науково-освітнього та інноваційного розвитку, зокрема у: 
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прямому фінансуванні науково-дослідних установ та організацій; 

фінансуванні державного замовлення; державних грантах та стипендіях на 

проведення фундаментальних досліджень; державних гарантіях щодо 

кредитування інвестиційних проектів та інновацій; податкових пільгах та 

субсидіях, спрямованих на стимулювання досліджень і впровадження їх 

результатів у виробництво108. Зазначені вище рекомендації для країн 

перехідного типу за умов їх максимального виконання матимуть 

системний вплив на якісні перетворення в господарстві і сприятимуть не 

тільки покращенню інвестиційного клімату, але й підвищенню рівня 

соціально-економічного розвитку.  

Актуальними і важливими для перехідних економік (зокрема, для 

України) є рекомендації щодо стабілізації політичної ситуації. Тобто 

маючи, як вже зазначалось, нестійку економічну ситуацію, яка часто 

викликана різновекторністю політичних сил, в країні часто відсутнє 

стабільне та «дружнє» правове середовища для підприємств, особливо 

малого та середнього типу (МСП). Тобто незалежно від політичної 

кон’юнктури в країні, «правила гри» для бізнесу повинні біти прозорими 

та сприятливими. Сектор МСП є основою економіки в розвинених країнах, 

натомість є «слабким місцем» в країнах з низьким рівнем доходу, оскільки 

МСП в країнах, що розвиваються стикаються з дефіцитом фінансування, 

що в подальшому підриває економічне процвітання. Як зазначають 

дослідники Європейського інвестиційного банку, збільшення росту малого 

та середнього бізнесу має як прямий вплив на зростання ВВП (завдяки 

збільшенню доданої вартості та прибутку), так і опосередкований (шляхом 

підвищення інноваційної та макроекономічної стійкості економіки в 

цілому)109. Численні дослідження підкреслюють, що доступ до 

фінансування (інвестиційних ресурсів) є рушійним фактором для 

формування сприятливих економічних середовища. Однак саме МСП 

стикаються з чисельними бар’єрами для фінансування, особливо в країнах, 

що розвиваються, хоч економічна віддача від діяльності МСП значно вища 

в порівнянні із великим підприємствами110. Саме для цього уряди країн, що 

розвиваються в умовах відсутності або недостачі внутрішнього 

фінансування, повинні всіляко впивати на розвиток інформаційного 

забезпечення інвесторів (у тому числі іноземних) стосовно реалізації 

інвестиційних проектів і програм, відповідної інфраструктури для 

організаційної та правової підтримки інвестиційної діяльності. Крім того 

важливо проводити рекламну компанію, випускати спеціалізовані 
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інформаційні бюлетені111. Як видно, завдяки вищеописаним методам, 

вплив державного регулювання на інвестиційне середовище є непрямим, 

тобто створюючи умови для самостійного розвитку інвестиційної 

діяльності уряд вирішує також важливу задачу з децентралізації. Як 

зазначено у О. Кравчун, у інвестиційних стратегіях децентралізованого 

регулювання ініціатива переходить від державних інституцій до 

безпосередньо суб’єктів господарювання. Фактично держава реалізує свою 

інвестиційну політику шляхом створення нововведень у державному 

секторі: використовує податкові та інші стимули для інвестиційного 

розвитку та створює сприятливі правові, інвестиційні, техніко-економічні 

умови для цієї діяльності112. Найбільше розповсюдженими такі стратегії є 

у США, ЄС та інших країнах із розвиненою культурою ринкової економіки.  

Проблему децентралізації порушено у Ю. Полякової. Автор акцентує 

увагу на розробленні цільових програм розвитку інвестиційної діяльності 

регіонів в залежності від ступеня розвитку економіки регіону: для регіонів 

із надлишковими трудовими ресурсами доцільна політика стимулювання 

через надання податкових пільг та кредитів для створення робочих місць 

та стимулюванні підприємницької діяльності; для депресивних районів – 

створення сприятливих умов через звільнення від податків, використання 

прискореної амортизації та інше; для високорозвинених – запровадження 

сприятливого режиму для інвестицій у галузі з метою активізації 

експортної діяльності113. Окрему важливу роль у цьому процесі науковець 

надає регіональним адміністраціям. У Н. Юрченко та О. Колесова 

зазначено, що «модель інвестиційної діяльності – це інституціональний 

підхід до визначення організаційних основ взаємовідносин між 

державними і місцевими органами влади, який пов’язаний із політикою 

уряду або регіональної адміністрації у вирішенні питання реалізації 

інвестиційної діяльності114. Тобто, ефективна державна політика в 

інвестиційній сфері полягатиме у дистанціюванні свого впливу на «місцях» 

з метою самоорганізації економічного розвитку регіонів.  

Втілення ідей децентралізації інвестиційної діяльності із повним 

інституційним і інфраструктурним забезпеченням з боку як центральних, 
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так і місцевих органів влади, тим не менше, не позбавляють від проблем 

пошуку джерел фінансування (насамперед внутрішніх) – головної 

передумови для порушення т.з. «порочного кола бідності» слаборозвиненої 

економіки. Якщо в розвинених економіках бюджетні інвестиції 

спрямовують переважно у інноваційний, освітній, науковий простір, 

натомість в слаборозвинених країнах бюджетне асигнування 

спрямовується переважно в соціальний сектор. Тобто для перехідних 

економіки із обмеженими бюджетними доходами джерелами фінансування 

є: іноземні інвестиції; власні кошти підприємств й організацій; вільні 

кошти населення; кредитні ресурси банків115. Задіяти їх в економіці 

можливо лише за умов макроекономічної стабільності та довіри з боку 

економічних суб’єктів.  

Важливе значення державного інвестування проявляється не тільки як 

сигнал для приватних інвесторів щодо надійності економіки країни, але й з 

метою перерозподілу ресурсів та балансу фінансового ринку. Це потрібно 

для зменшення розриву у розвитку регіонів (між розвиненими і 

депресивними), для забезпечення зменшення соціальної нерівності серед 

соціально незахищеними верствами населення тощо. Однак на думку 

С. Фролова такі інвестиції повинні мати невелику частку бюджетних 

витрат, оскільки проконтролювати доцільність їх здійснення та 

ефективність використання досить складно116. Проблема ефективного 

поділу інвестиційних ресурсів також є важливою для економіки 

перехідного типу з огляду на брак капіталу в економіці та нерівномірну 

структуру інвестиційних ресурсів. Як правило, в процесі лібералізації 

економіки, переважна більшість інвестицій зосереджуються в секторах, які 

не вимагають значних коштів для модернізації, таких як сільське 

господарство, сировинні та переробна промисловість або у фінансовому, 

зокрема у банківському секторі – тобто у найбільш ліквідні сектори 

економіки. Зважаючи на це, держава повинна створювати механізм 

переливу капіталів з фінансових ринків в реальний сектор економіки через 

надання державної підтримки інвестиціям, спрямованим у виробництво 

завдяки, наприклад, гарантіям та податковим пільгам (їх диференціація та 

зниження податкового навантаження для підприємств реального сектора 

економіки)117. Таким чином, задача децентралізації інвестиційної 

діяльності відбуватиметься з поглибленням міжрегіонального 
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співробітництва. Це дозволить у свою чергу реалізувати цілі та потенціал 

регіонального розвитку та ефективно розподіляти інвестиційні ресурси, 

зокрема іноземні, які переважно надходять в рамках міждержавних і 

міжурядових програм з науково-технічного й економічного 

співробітництва. 

Крім безпосереднього виконавчої і регулятивною функцій, державна 

інвестиційна політика виступає і як джерело міжнародної правової бази 

регулювання інвестицій, що стосується іноземних інвесторів, зокрема, 

завдяки: встановленню обмежень в окремих секторах економіки та 

розмірах частин уставного капіталу комерційних підприємств; 

застосуванню справедливого (преференційного) режиму, укладення 

регіональних договорів; гарантуванню захисту внаслідок націоналізації 

(компенсація) та репатріації прибутків, вільної конвертації грошової 

одиниці; пільгам при оподаткуванні та отриманні експортних субсидій; 

встановленню вимог інвесторам щодо використання внутрішньої, 

експортної продукції, забезпеченню торговельного балансу; персональним 

обмеженням іноземним працівникам (кількість у раді директорів, візи); 

прозорості у роботі; субординації; соціальним питанням (охорони 

здоров’я, довкілля тощо)118. Тобто існує прямий зв’язок між національними 

політиками і міжнародними стандартами регулюванні інвестицій (На 

сьогоднішній день міжнародні інвестиційні відносини регулюються трьома 

універсальними документами: Вашингтонською, Сеульською конвенціями 

та Договором до Енергетичної хартії 1994 року, які стосуються: розгляду 

інвестиційних спорів, страхуванні іноземних інвесторів, сприяння та 

захист інвестицій в енергетичній сфері119). Основними цілями, за 

визначенням ЮНКТАД, міжнародних регулятивних інструментів є: захист 

інвестицій, лібералізація інвестиційної діяльності, сприяння інвестиціям, 

регулювання інвестицій120. Це необхідно, як вважає В. Лисица, для 

заохочення зовнішніх інвестицій, насамперед в перехідні економіки, з 

одної сторони, та гарантування зовнішнім інвесторам справедливих «умов 

гри», з другої121. Тобто, вироблення національної стратегії інвестиційної 

діяльності для перехідних економік вимагає врахування 

зовнішньоекономічної складової, оскільки це безпосередньо матиме вплив 

на інвестиційний клімат країни та, зрештою, на обсяги надходжень 

іноземних інвестицій. Аналогічно до національного, регулювання на 

міжнародному рівні відбувається завдяки інструментам адміністративного, 
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нормативно-правового, соціально-економічного характеру. Як зазначають 

науковці, інституційною основою для регулювання інвестиційної 

діяльності на національному рівні здійснюється в межах єдиного акту з 

регулювання допуску іноземного капіталу в економіку країни, або через 

сукупність правових актів (галузевих, міжгалузевих законів та підзаконних 

нормативних актів)122. В залежності від ступеня відкритості економіки 

відбувається вибір методу регулювання іноземних потоків капіталу: якщо 

«єдиний акт» більш характерний для більш залежної від імпорту інвестицій 

економіки із централізованим механізмом регулюванні інвестиційної 

діяльності, то ліберальні економіки розроблять цільові різнорівневі 

нормативні акти. Такий диференційований підхід також викликаний 

потребою держави від конкретних інвестицій, який фіксується в 

інвестиційному законодавстві певних країн123. Об’єднує вищезазначені 

підходи (документи) перелік об’єктів контролю: правовий статус 

інвестора, інвестицій та їх форм; участь у власності; гарантування прав 

іноземному інвестору; система інвестиційних пільг та обмежень; 

репатріація прибутку; вимоги щодо результатів фінансової діяльності 

інвестора; антимонопольні заходи124.  

Науковці справедливо зауважують, що регулювання іноземних 

інвестиції пов’язано із протиріччями між перехідними та розвиненими 

економіками: для перших важливо зберігати контроль над потоками 

капіталів на своїй території, для других – мати правові гарантії при 

здійсненні інвестиційної діяльності в економіках з відносно вищим 

ступенем ризику125. Якщо розвинені економіки переважно орієнтуються на 

фінансові стимули, перехідні використовують податкові стимули та 

адміністративні заходи, що пояснюється потребою у надходженні 

фінансових ресурсів. Крім того, на відміну від ринкової економіки, 

інвестиційний процес в перехідній економіці вимагає не тільки фінансових 

вливань, але також потребує формування правових, організаційних, 

моральних засад розвитку126.  

Недостатньо ефективний механізм державного регулювання 

фінансового ринку в перехідних економіках та відсутність гарантій захисту 
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прав власності як для підприємців, так і для інвесторів, стають 

передумовою для прихованого відпливу капіталів з економіки. Як зазначає 

Т. Тищук, прихований відплив капіталів є «…наслідком створення 

штучних схем і транзакцій, які дозволяють уникнути виконання 

встановлених у країні правових норм завдяки переміщенню капіталу до 

іншої економічної території»127. Внаслідок прихованого відтоку капіталів 

відбувається: спотворення фінансових та інвестиційних припливів; 

порушення цілісності та справедливості податкової системи; збільшення 

вразливості фінансової системи; перенесення податкового навантаження 

на менш «мобільні» податкові бази (праця, власність, споживання); 

збільшення адміністративних витрат податкових органів128. До передумов 

виведення або втечі капіталу є перенесення прав власності закордон, тобто 

базування юридичних власників великих системних підприємств на 

офшорних територіях. Це сприяє виведенню не тільки фінансового, але й 

матеріального капіталу з економіки. В подальшому акумульований на 

рахунках банків в офшорних територіях повертаються у вигляді 

псевдоефективних інвестицій, тобто такі, що «залучаються у 

високоприбуткові галузі економіки, але, при цьому, не посилюють 

конкурентних позицій країни на світових ринках, не сприяють 

економічному розвитку держави, не забезпечують стратегічні національні 

інтереси129. Тобто відсутність чіткого регулятивного та інституційного 

підґрунтя виливається у системне порушення проблеми інвестиційної 

діяльності та деструктивно впливає на розвиток економіки. Особливо це 

проявляється в періоди економічних та фінансових криз. Фінансова криза 

2008-го року засвідчила, що втрати від надмірної відкритості для 

фінансової стабільності часом можуть переважати здобутки. Потоки 

капіталів, крім певних фінансових та економічних досягнень, 

демонструють циклічність та волатильність, чим провокують різкий спад 

кредитного ринку, раптову зупинку капіталів, що призводить до 

системного тиску на ліквідність фінансової системи. Теоретичний сценарій 

фінансової кризи типу sudden stop («раптова зупинку») виглядає таким 

чином: активний приплив іноземних інвестицій прискорює зростання ВВП, 

що позитивно впливає на сукупний попит, яка переважає сукупну 

пропозицію. Надлишок фінансових можливостей на ринку провокує появу 

фінансових «бульбашок». Від цього страждає т.з. nontradable sector – ринок 

нерухомості, фондовий ринок і т.д. та умови торгівлі. Поступово така 

ситуація впливає на рішення приватних інвесторів, які починають масово 

покидати економіку. Це і стає причиною вибуху фінансових «бульбашок» 

                                                           
127 Тищук Т.А. Шляхи протидії прихованому капіталу з України : аналіт. доп. / Т.А. Тищук, О.А. 

Іванов. – К. : НІСД, 2012. – 88 с., С. 7. 
128 Там само, С. 12-13. 
129 Василиця О.Б. Механізми регулювання прямого іноземного інвестування у забезпеченні 

економічного розвитку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / О. Б. Василиця; Львів. нац. 

ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – 21 c., С. 8. 
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і, як наслідок, девальвація національної грошової одиниці, інфляція, 

подальше зростання імпорту та системний занепад економіки.  

Вирішення проблему або вже наслідків від раптової зупинки або 

прихованого відтоку капіталів можна внаслідок ринкових реформ, націлених 

на покращення інвестиційного клімату в економіці. Крім того, як зазначає 

професор З.Варналій, потрібні ще такі спеціальні заходи, не пов’язані з 

макроекономічним регулюванням: 1) поліпшення інвестиційного і 

підприємницького клімату, впевненість у роботі уряду і фінансових 

інститутів; 2) зміцнення довіри до української економіки через забезпечення 

збалансованості бюджету; поліпшення податкової та банківської системи; 3) 

зниження загального рівня підприємницьких ризиків; 4) стимулювання 

репатріації капіталів130. Емпіричне дослідження проблеми раптової зупинки 

та/або прихованого відтоку капіталів ми спробуємо здійснити у підрозділі 2.1, 

в якому необхідно буде проаналізувати ефективність сучасних інструментів 

державного регулювання інвестиційної діяльності в перехідних економіках, 

адже окреслені макроекономічні шоки є типовими для малих економік, 

зокрема для України, оскільки протягом 2004–2013 рр. за оцінками 

аналітиків Global Financial Integrity з нашої економіки було виведено понад 

116 млрд дол. США131. 

У процесі «відкривання» економіки для зовнішніх ринків, у тому 

числі, інвестиційних ресурсів, відтак, із зростанням мобільності капіталів, 

логічне буде припущення щодо зменшення ролі внутрішніх факторів 

(заощаджень, інвестицій) для акумуляції капіталів в економіці, оскільки 

нестача внутрішніх може бут компенсована зовнішніми. Тим не менше, як 

засвідчують результати досліджень економістів, інвестиції в економіки 

зростають лише із зростанням заощаджень. Цей феномен в економіці 

отримав назву парадокс Фельдштейна-Хоріокі. Американські економісти 

М. Фельдштейн та Ч. Хоріока емпірично довели залежність зростання 

інвестицій в економіці від збільшення заощаджень. Тобто, якщо кейнсіанці 

стверджували, що нестачу інвестицій внаслідок низького рівня 

заощаджень можна компенсувати завдяки залученню іноземних 

інвестицій, то науковці на прикладі 21 країни ОЕСР в період 1960–1974 рр. 

отримали високі показники залежності (коефіцієнти регресії) між 

зовнішніми надходженнями та внутрішнім заощадженням132. Тим не 

менше, для перехідних економік ситуація може відрізнятись, особливо в 

кризові періоді. Так, російські дослідники А. Зубарєв та П. Трунін 

                                                           
130 Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації: Монографія / За ред. доктора 

економічних наук, професора Варналія З.С. – К., 2006. – 576 с., С. 214. 
131 Большой исход: как из Украины вывели $116 млрд [Електронний ресурс] / Г. Мельник // 

Інформаційне агентство ЛІГАБізнесІнформ, 20.01.2016. – Режим доступу: 

http://biz.liga.net/ekonomika/all/stati/3219897-bolshoy-iskhod-kak-iz-ukrainy-vyvveli-116-mlrd-.htm. 
132 Feldstein M. Domestic Saving and International Capital Flows [Електронний ресурс] / M. Feldstein, 

C. Horioka // The Economic Journal, Vol. 90, No. 358 (Jun., 1980), P. 314–329. – Режим доступу: 

http://www.jstor.org/stable/2231790?origin=JSTOR-pdf., Р. 320-321. 

http://www.jstor.org/stable/2231790?origin=JSTOR-pdf
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проаналізували сучасні аспекти парадоксу Фельдштейна-Хоріокі. 

Науковцям вдалося виявити, що фінансова криза 2008-го року негативно 

вплинула мобільність капталу, відтак це вплинуло на зменшення 

коефіцієнту кореляції між заощадженнями та інвестиціями порівняно із 

аналогічними дослідженнями американських авторів133. Однак, як 

підсумовують своє дослідження науковці, економічний спад 

відображається на короткостроковій мобільності капіталу, що і зрештою 

служить зменшенню залежності інвестиції від заощаджень, і вже в 

посткризовий період коефіцієнт кореляції знову починає зростати134.  

Тобто, виступаючи в інвестиційному процесі і як суб’єкт економіки, і 

як регулюючий орган, функції та пріоритети держави повинні змінюватись 

відповідно до цього. Ключовим завданням грошово-кредитної політики 

країни (через відповідні компетентні органи такі як центральний банк), 

повинно стати зниження рівня інфляції як передумови підвищення 

стимулів до заощадження через зростання рівня процентних ставок. 

Завдяки зниженню інфляційних очікувань зростатиме мобільність 

капіталу. Таким чином, зниження ризиків для економічних агентів разом з 

якісним інституційним середовищем сприятиме надходженню інвестицій в 

економіку та репатріації капіталів резидентів.  

Отже, проведений аналіз вітчизняної та міжнародної практики 

державного структурування інвестиційної діяльності в системі 

загальноекономічної політики дозволив сформувати наступні програмні та 

стратегічні пріоритети для перехідної економіки:  

1) поступова децентралізація інвестиційного процесу завдяки 

розвитку та гарантуванню різноманітних форм власності: розширення прав 

місцевих муніципалітетів щодо розподілу та регулювання інвестиційних 

ресурсів; розмежування відповідальності та функціональних обов’язків 

між усіма гілками влади в процесі реалізації коштів інвестиційних 

проектів; долучення регіонів до процесу формування стратегічних програм 

розвитку інвестиційної діяльності;  

2) збільшення кількості та підвищення ролі внутрішніх джерел 

накопичень (заощаджень) суб’єктів економічної діяльності для 

фінансування їх інвестиційних проектів;  

3) державна підтримка суб’єктів малого та середнього бізнесу 

фінансового, правового, організаційного та інформаційного характеру 

(лібералізація підприємницької діяльності; податкові пільги; фінансування 

високотехнологічних, науково-технічних та соціальних проектів на 

безповоротній та кредитній основі, якісне інформаційне забезпечення 

щодо реалізації інвестиційних проектів);  

                                                           
133 Зубарев А. Парадокс Фельдштейна-Хориоки: современные аспекты [Електронний ресурс] / А. 

Зубарев, П. Трунин // Экономическая политика. – 2013. – № 4. – С. 54–73. – Режим доступу: 

http://www.iep.ru/files/text/policy/ 2013-4/zubarev.pdf., С. 69. 
134 Там само. 



[74] 

4) розробка державної програми щодо створення позитивного 

інвестиційного середовища та бізнес-простору завдяки політичній 

стабільності, забезпеченню простих та прозорих умов ведення бізнесу (не 

тільки для внутрішніх, але й зовнішніх економічних агентів), зниженню 

рівня корупції тощо;  

5) всебічна державна підтримка підприємств з централізованих 

інвестиційних фондів з переходом від безповоротного бюджетного 

фінансування до кредитування на поворотній і платній основі. Збереження 

безповоротного бюджетного фінансування переважно для соціально 

значимих об’єктів, які мають некомерційний (неприбутковий) характер і не 

мають власних джерел фінансування;  

6) реалізація централізованих капітальних вкладень і державного 

фінансування інвестиційних проектів чітко у відповідність з державними 

цільовими програмами і виключно на конкурсній основі при попередній 

експертизі кожної інвестиційної програми та проекту на предмет їх 

відповідності пріоритетам соціально-економічної політики і та економічної 

ефективності;  

7) фінансування державою високотехнологічних, інноваційних та 

освітніх проектів, з метою поступового впровадження їх наукових 

результатів та технологій у виробництві; 

8) посилення державного контролю та моніторингу за цільовим 

використанням коштів державного бюджету, що спрямовуються на 

інвестиції у формі безповоротного фінансування і кредитування; 

9) значне розширення практики спільного державно-приватного 

фінансування інвестиційних проектів, у тому числі із залученням 

інвестицій з інших країн (як з державних, так і приватних фондів) для 

реалізації проектів та програм капітального будівництва; 

10) вдосконалення нормативно-правової бази регулювання 

інвестиційної діяльності з метою «пом’якшення» інвестиційного клімату в 

країні. 

Говорячи про структурні пріоритети державної політики регулювання 

інвестицій в перехідних економікам ми повинні розуміти систему заходів, 

які спрямовані на вдосконалення інституційної та організаційної складової 

інвестиційного процесу та активізацію акумулювання внутрішніх та 

надходження зовнішніх інвестицій. Важливо, що зважаючи на специфіку 

перехідної економіки, пріоритети повинні враховувати, з одного боку, 

питання поступової лібералізації економіки та відповідну зміну 

регулятивної політики держави, з іншого – питання стабільного та сталого 

розвитку економіки. 
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2.2. Стимулювання капіталізації економіки регіонів України за 

допомогою фінансових інновацій на сучасному етапі  

 

Фінансовий інжиніринг передбачає створення (конструювання) нових 

фінансових продуктів (інновацій), надання нових фінансових послуг; 

використовує цінні папери та фінансові інструменти у вигляді контрактів 

для створення їх гібридних та синтетичних комбінацій; застосовується для 

управління ризиками, ліквідністю та доходністю; перерозподілу грошових 

ресурсів та інформації, передбачає вироблення схем оптимізації фінансової 

в цілому та податкової зокрема, виробничої та маркетингової діяльності із 

врахуванням законодавчих та ринкових недосконалостей135. 

Суть фінансового інжинірингу полягає у: 

 створення нових інструментів для вирішення нових завдань на 

існуючих ринка; 

 конструюванні інноваційних фінансових продуктів через 

синтезування та гібридні комбінації існуючих; 

 застосуванні відомих фінансових інструментів, процесів та 

технологій до вирішення завдань у сфері фінансів на нових ринках. 

В Положенні (Стандарті) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові 

інструменти», затвердженому наказом Мінфіну України від 30.11.2001 р. 

№559 та зареєстрованому в Мін’юсті України 19.12.2001 р. за №1050/6241, 

чинному з 01.01.2002 р. фінансові інструменти трактуються як контракти, 

які одночасно призводять до виникнення (збільшення) фінансового активу 

в одного підприємства і фінансового зобов’язання або інструмента 

власного капіталу в іншого136. 

Над питанням систематизації інструментів фінансового інжинірингу 

працювали такі вчені як Бансал В.К., Галанов В.А., Дженкінсон Н., 

Едвардес У., Маршалл Дж.Ф., Фіннерті Дж.Д., Салі Н. Нефтці, Янпар А.137, 

                                                           
135 1) Вахович І.М., Поліщук В.Г. Фінансовий менеджмент та фінансовий інжиніринг бізнес-

процесів: магістерський курс: навчальний посібник в 2-х т. – Т.2. Поліщук В.Г. Фінансовий інжиніринг 

бізнес-процесів. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф»тм, 2014. – 380 

с.; 2) Фінансовий інжиніринг: Навчальний посібник / За ред. О.М. Сохацької. К.К Кондор, 2011. – 660 с. 
136 Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затвердженому 

наказом Мінфіну України від 30.11.2001 р. №559. 
137 1) Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы. – М.: 

Финансы и статистика, 2002. – 463 с.; 2) Едвардес У. Ключові фінансові інструменти: орієнтування та 

інновації у світі деривативів: Пер. з англ.. – К.: Наук. думка, 2003. – 255 с. – (Усе про менеджмент); 

3) Маршалл Дж.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым 

нововведениям: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 784 с.; 4) Finnerty John D. Financial Engineering in 

Corporate Finance: An Overview / John D. Finnerty // Financial Management, Vol. 17, No. 4 (Winter, 1988), pp. 

14-33; 5) Jenkinson Nigel. Financial Innovation: What Have We Learnt? / Jenkinson Nigel, Penalver Adrian, 

Vause Nicholas // Bank of England Quarterly Bulletin No. 2008 Q3; 6) Salih N. Neftci. Principles of financial 

engineering. Second edition. – London: Elsevier Inc, 2008. – 678 p.; 7) Yanpar Atila. A New Approach to 

Derivatives: Financial Engineering with Islamic Rules / Yanpar Atila // Conference on Financial Engineering, 

Izmir University of Economics, 20-21 October 2011, Izmir, Turkey. – Sermaye Piyasasi Dergisi, Vol.10, No. 2, 

2012, pp. 168-179. 
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а також українські вчені Карпенко Г.В., Примостка Л.О., Сохацька О.М., 

Федосов В.М., Фещенко В.В., Юрій С.І.138. 

Фінансові та грошові інструменти з’явилися в процесі тривалої 

еволюції стихійного розвитку ринкових відносин як результат колективної 

творчості учасників ринку, в першу чергу представників нової професії – 

фінансових інженерів. Особливого розвитку ця творчість досягла у 90-х pp. 

минулого століття. Як уже зазначалось у попередніх розділах, цьому 

процесу сприяли: інфляція, криза традиційних інститутів та міжнародних 

угод, індустріалізація країн, що розвиваються (Китай, Індія), підвищення 

швидкості отримання та обробки інформації тощо. Сьогодні фінансові 

інженери у своєму розпорядженні мають широкий арсенал інструментів, 

який постійно поновлюється. 

Фінансові інженери, працюючи у різних фінансових та інших 

організаціях, вирішують будь-яку проблему споживача через використання 

різних фінансових інструментів, процесів та технологій. Ця обставина 

неоднозначно сприймається зарубіжними економістами. Деякі з них 

вбачають у цьому загрозу світовій фінансовій стабільності. Вони ведуть 

мову про обмеження дій міжнародних спекулянтів, про спекулятивний 

характер цього сегменту ринку, про втрачений зв’язок з ринками реальних 

активів та так званий ефект «фінансової бульбашки». 

У фінансовому інжинірингу поняття фінансових інструментів 

(financial instruments) є ключовим. У перекладі з англійської мови воно 

означає «юридичні документи, у формі яких можуть власне існувати 

фінансові та грошові документи». В цілому у цій дисципліні вони 

поділяються на: 

─ концептуальні – основні теорії вартості активів, визначення 

доходів через порівняння прибутків та ставок, кількісні методи 

портфельного аналізу. управління активами і пасивами, сек’юритизація, 

хеджування тощо; 

─ фізичні засоби – інструменти (акції, цінні папери з фіксованим 

доходом, деривативи) та процесії (електронна система торгівлі валютами 

та цінними паперами), що застосовуються для досягнення конкретної мені. 

                                                           
138 1) Інструменти та установи фінансового ринку. Енциклопедичний довідник / за ред.. В.В. 

Фещенка. Укладачі: Фещенко В.В. (керівник проекту), Фещенко В.М., Мунтіян В.І., Романченко О.В., 

Новошинська Л.В. – К.: Українське агентство фінансового розвитку, 2007. – 504 с.; 2) Карпенко Г.В. 

Фінансові інновації: питання теорії та можливості впровадження в економіку країни / Карпенко Г.В., 

Данькевич А.П. // Фінанси України– 2009. –№ 9. – С. 111–119.; 3) Примостка Л.О. Фінансові деривативи: 

аналітичні та облікові аспекти: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 263 с.; 4) Фінанси: Підручник / За ред. 

С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.; 5) Фінансовий інжиніринг: Навчальний посібник / 

За ред. О.М. Сохацької. К.К Кондор, 2011. – 660 с. 
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До складу фінансових інструментів відносять контракти, цінні папери 

та їх гібридні й синтетичні комбінації139. 

Член Асоціації фінансових інженерів, Дж. Фіннерті, систематизував 

всі наявні фінансові інструменти (їх уже в 90-х pp. XX ст. налічувалося 

більше ста і ця кількість постійно зростає). Він вперше класифікував 

фінансові інструменти за потребами їх користувачів, виділивши власне 

інструменти споживчого типу (цінні папери, як традиційні, так і абсолютно 

нові, типу одноіпотечних акцій з коригованою ставкою та облігацій із 

змінною відсотковою ставкою), фінансові процеси (дисконтний брокер, 

термінал на місці продаж, Internet-трейдинг) та фінансові стратегії і 

рішення (свопи акцій, проектне фінансування тощо)140. 

Список Фіннерті: Фінансові стратегії та рішення. До них можна 

віднести: більш ефективні стратегії «відгуку» капіталу; свопи акцій/ борг; 

купівля права на отримання привілейованого дивіденду; структуризація 

викупу з використанням важеля; проектне фінансування / оренда / 

фінансова структура, забезпечена активами; обміни боргу на борг; 

фактичне анулювання старої позики; хеджування «захоплення» дивідендів; 

реструктуризація корпорації. 

Список Фіннерті: Фінансові інструменти споживчого типу. До них 

можна віднести: брокерські рахунки управління готівкою; фонди 

муніципальних облігацій; ощадний сертифікат для всіх; рахунок «доступу» 

до власного капіталу; дебетова картка; ф’ючерс «на навчання»; іпотека зі 

змінною коригуючою ставкою; взаємні фонди грошового ринку; рахунки 

грошового ринку; «нау»-рахунки; депозитні сертифікати «бик» / 

«ведмідь»; індивідуальні пенсійні рахунки / рахунки; страхування життя 

(універсальне або з «плаваючою» ставкою); конвертовані заставні або 

позика з опціоном скорочення. 

Список Фіннерті: Фінансові процеси. До них можна віднести: 

дисконтне брокерство; термінал на місці продажу; електронні платежі / 

автоматизовані клірингові палати; публічний продаж цінних паперів; 

автоматичні касові машини; електронна торгівля цінними паперами; 

система «чіпси» (розрахунок того ж дня); управління готівкою / рахунки 

«СВІП»141. 

В Україні фінансові інструменти представлено наступним чином: 

фінансові інструменти – цінні папери, строкові контракти (ф’ючерси), 

відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на 

                                                           
139 Фінансовий інжиніринг: Навчальний посібник / За ред. О.М. Сохацької. К.К Кондор, 2011. – 

660 с. 
140 1) Фінансовий інжиніринг: Навчальний посібник / За ред. О.М. Сохацької. К.К Кондор, 2011. – 

660 с.; 2) Finnerty John D. Financial Engineering in Corporate Finance: An Overview / John D. Finnerty // 

Financial Management, Vol. 17, No. 4 (Winter, 1988), pp. 14-33. 
141 Вахович І.М., Поліщук В.Г. Фінансовий менеджмент та фінансовий інжиніринг бізнес-процесів: 

магістерський курс: навчальний посібник в 2-х т. – Т.2. Поліщук В.Г. Фінансовий інжиніринг бізнес-

процесів. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф»тм, 2014. – 380 с. 
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певну дату в майбутньому) у разі залежності ціни від відсоткової ставки, 

валютного курсу або фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні 

свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із 

зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають 

грошову форму оплати (курсові та відсоткові опціони)142. 

Зокрема, цінними паперами в Україні вважають документи 

установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або 

інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера 

(особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права на цінний папір, та 

передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також 

можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим 

особам. 

Поглиблене вивчення сучасного стану справ у біржовій торгівлі 

Заходу, застосування на міжнародних біржових ринках численних 

інноваційних товарів та технологій дозволило виділити класифікацію 

біржових товарів. Біржові товари поділяють на три великих групи: 

1. Сільськогосподарська сировина, лісові товари та продукти їх 

переробки: зернові; рослинні олії; яйця; картопля; арахіс; концентрат 

апельсинового соку; жива худоба; свинина, бекон, стегна; текстильні 

товари; харчові товари; олійні культури та продукти їх переробки; 

натуральний каучук; пиломатеріали та фанера. 

2. Промислова сировина: нафта-сирець та продукти її переробки; 

кольорові та коштовні метали. 

3. Фінансові інструменти: валюта; цінні папери та відсоткові ставки; 

строкові і похідні фінансові інструменти; синтетичні (структуровані) 

комбінації; гібридні комбінації фінансових інструментів; екзотичні 

інструменти143. 

Фінансова інновація як поняття означає: 

 якісний стрибок в наших уявленнях. Це вид творчості, який 

призводить до появи зовсім нової, революційної технології, наприклад 

своп, перший інструмент на основі пулу іпотек, перша облігація з нульовим 

купоном або застосування «сміттєвих» облігацій для фінансування викупу; 

 новий поворот у використанні вже відомої ідеї. Прикладом такої 

творчості служить розширення сфери контрактів на торгівлю товарами і 

фінансовими інструментами, які раніше не використовувалися на 

ф’ючерсних майданчиках, введення нових варіантів свопів або створення 

нових типів взаємних фондів; 

 об’єднання вже існуючих технологій або процесів для створення 

інструменту, пристосованого до конкретної ситуації. Цей останній тип 

                                                           
142 Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок». Режим доступу: [Електронний ресурс] / 
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143 Фінансовий інжиніринг: Навчальний посібник / За ред. О.М. Сохацької. К.К Кондор, 2011. – 

660 с. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15


[79] 

часто ігнорують в дискусіях з проблем фінансового інжинірингу, хоча за 

ступенем важливості він не поступається першим двом. Прикладом є 

випадки застосування вже існуючих інструментів для зменшення 

фінансового ризику фірми, зниження вартості її фінансування, отримання 

користі від деяких існуючих особливостей бухгалтерського обліку і 

податкового законодавства або з метою використання неефективностей 

ринку144. 

Отже інноваційні фінансові інструменти – це модернізовані або нові 

фінансові товари та послуги, які передбачають як несподіване застосування 

відомих ідей, об’єднання існуючих технологій, так і справжні і якісні зміни, 

які призводять до появи революційних управлінських технологій. 

Фінансові інновації, як інструмент задоволення інтересів та потреб 

інвесторів і клієнтів фінансових установ, можна поділити на такі види: 

конкурентоспроможні інновації, регулятивні інновації, релігійні та 

інновації невігластва. 

1. Конкурентні інновації – це дослідження способів, що можуть 

допомогти клієнту ефективніше подолати свої проблеми. Скажімо, банки 

намагатимуться запропонувати своїм клієнтам кращий ринковий відсоток 

або ж вищий прибуток ─ це так широко розрекламований «індивідуальний 

підхід». 

2. Регулятивні інновації. Регулятивні інновації можуть також 

стосуватися похідних видів кредитних та страхових інструментів. Між 

банківською та страховою справою пролягає певна «зона відчуження» – в 

обох сферах застосовують подібні методики, проте трактування їх 

фінансистами та страховиками відрізняється. Де краще розмістити свої 

заощадження – у страховій компанії чи у банку – залежить від конкретного 

випадку. 

3. Релігійні інновації. Таким словосполученням називають всі 

інноваційні фінансові інструменти у мусульманських країнах. Ісламська 

банківська справа – це більш ніж проста заборона нараховувати відсотки. 

Отож більшість ісламських банківських схем замість нарахування 

відсотків передбачають поступове збільшення капітальної вартості цінних 

паперів. Тобто відбуваються процеси дуже подібні до тих, які 

винаходилися у західному світі з метою уникнення надмірного 

оподаткування. Ще п’ятнадцять років тому вельми поширеними були 

облігації з нульовою ставкою прибутку та інші подібні казначейські цінні 

папери. Втім, в ісламських країнах застосування дотепер знайшли б лише 

ті види облігацій, котрі зовсім позбавлені ризику втрати коштів. Інновації 

на зразок релігійних мають місце не лише в ісламських країнах. Багато 
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неісламських країн своїм законодавством обмежують отримання надміру 

високих відсоткових прибутків. Останнім часом виникли так звані «етичні 

інвестиційні фонди», що перераховують кошти тим компаніям, котрі не 

займаються виробництвом товарів на зразок озброєння, алкогольних 

напоїв та тютюну. 

4. Інновації невігластва. Як уже зазначалося, конкурентоспроможні 

інновації покликані запропонувати клієнту новий підхід до вирішення його 

«індивідуальних» проблем. Тим часом, хоч цього й вперто не помічають, 

«його індивідуальні проблеми» – це, як правило, проблеми особистого 

збагачення банку та його топ – менеджерів, а не бажання збагатити власних 

інвесторів. Інноваціями невігластва називають просте нівелювання 

інтересів рядових клієнтів не через яку-небудь махінацію чи 

непорозуміння, а внаслідок застосування технологій фінансової інженерії. 

Тобто клієнт почувається щасливим, бо вважає, що підписав вигідний 

договір, котрий обернеться або ж, принаймні, обіцяє обернутися 

прибутком у майбутньому; проте, якби цей наївний клієнт міг розробити 

подібний фінансовий інструмент самостійно, його перспективи були б 

куди більш привабливими. 

5. Податкові інновації. Все йде добре, коли компанія намагаєтеся вирі 

шити проблеми свого клієнта, аж доки на фінансовому горизонті не 

з’являється третя сторона (податківець) – прибутковість всіх 

запропонованих компанією схем одразу ж стає недостатньою у порівнянні 

із затратами. Облігації з нульовим відсотком та гіпердисконтні цінні 

папери виникли саме з мсто зменшення клієнтів оподаткувань, такі 

інвестиційні пакети передбачали імунізаційну цінову премію. Адже ще 

донедавна валові обсяги надходжень, порівняно з чистими прибутками, 

оподатковувалися доволі помірно, якщо в галі оподатковувалися. Замість 

відсотків клієнт отримував зростання варто цінного паперу – цього 

досягали різними способами, але такими метода сьогодні оподаткування 

вже не уникнути. 

В Україні до податкових інновацій відносять схеми переходу великих 

фірм на спрощену систему оподаткування, схеми з відшкодуванням 

податку на додану вартість, ПДВ-облігації тощо. 

ПДВ-облігація – облігація внутрішньої державної позики є 

спеціальним фінансовим інструментом, що був створений державою для 

часткової компенсації порушених прав суб'єктів господарювання, що 

порушуються власне державою. Саме порушення полягало в довільному 

користуванні державою обіговими коштами підприємств шляхом 

затримання бюджетного відшкодування з ПДВ145. 

                                                           
145 1) Вахновська Н.А. Сучасні податкові інновації як пріоритетна складова фінансового 

інжинірингу бізнес-процесів в Україні / Вахновська Н.А., Іщук Л.І., Поліщук В.Г. // Актуальні проблеми 

економіки. – 2015. – №8. – С. 337-342.; 2) Фінансовий інжиніринг: Навчальний посібник / За ред. О.М. 

Сохацької. К.К Кондор, 2011. – 660 с. 
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Швидкість накопичення ПДВ-заборгованості перед експортерами 

призводить до того, що час від часу в урядовців з’являється бажання 

віддати борги цінними паперами замість живих грошей. Бізнес таке 

рішення влаштовує, оскільки ПДВ-облігації мають чіткий статус 

державного боргу і у випадку непогашення тягнуть за собою технічний 

дефолт країни. В той час сама по собі ПДВ-заборгованість ніяких жорстких 

зобов’язань на урядовців не накладає (навіть пеня за затримку виплати не 

сплачується).  

6. Бухгалтерські інновації. Інколи можна використати невігластво не 

того менеджера, котрий безпосередньо підписуватиме договір, а його 

керівництва. Проте така інновація належить до категорії бухгалтерських146. 

Можливість бухгалтерського новаторства залежить від наявних систем 

управління, бо ж показати прибутки на папері набагато легше, ніж реально 

їх отримати, а маніпулювати рахунками уміє кожен більш-менш 

компетентний фінансист. 

Найбільш важливим механізмом підвищення капіталізації регіону є 

розвиток фондового ринку, який, будучи структуроутворюючим 

елементом ринкової економіки, виконує виключно важливу функцію в її 

становленні та розвитку. Ще до фінансової кризи 2008 р. даний ринок в 

Україні так і не став ефективним механізмом залучення інвестицій в 

реальний сектор економіки, а з моменту його настання постраждав 

значніше, ніж в інших країнах світу. Капіталізація з точки зору динаміки 

економічного розвитку регіону охоплює як сферу виробництва, так і сферу 

ринкового обігу, в першу чергу фінансовий потенціал ринкових 

перетворень в економіці регіонів. Специфікою фондового ринку є те, що в 

країні практично відсутній внутрішній інвестор; велика кількість угод 

укладається для отримання спекулятивного прибутку; досить часто акції 

купуються на початку торгів тільки для того, щоб пізніше подорожче 

продати їх і заробити на цьому. Основними причинами цього є 

макроекономічна і фінансова нестабільність, значний обсяг державного 

регулювання економіки, низький рівень капіталізації організованого ринку 

і взагалі незначна його частка в обігу цінних паперів, відсутність 

прозорості в ціноутворенні, яку може забезпечити тільки фондова біржа147. 

 

 

 

 

                                                           
146 1) Фінансовий інжиніринг: Навчальний посібник / За ред. О.М. Сохацької. К.К Кондор, 2011. – 

660 с.; 2) Jenkinson Nigel. Financial Innovation: What Have We Learnt? / Jenkinson Nigel, Penalver Adrian, 

Vause Nicholas // Bank of England Quarterly Bulletin No. 2008 Q3. 
147 Інституційні механізми капіталізації економіки регіонів Українського Причорномор‘я : 

[монографія] / [Б. В. Буркинський, В. М. Осипов, О. В. Моліна та ін.] ; за наук. ред. Б. В. Буркинського; 

НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2014. – 520 с. 
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2.3. Бюджетна децентралізація як чинник зміцнення дохідної бази 

місцевих бюджетів України  

 

Проблема формування доходної бази місцевих бюджетів останніми 

роками перебуває в центрі уваги науковців, працівників органів виконавчої 

влади і місцевого самоврядування та фінансових органів. Але на сьогодні 

спроби їх реформування в Україні не призвели до створення зваженої 

системи розподілу повноважень між органами державної та місцевої влади. 

Місцевий бюджет повинен бути потужним інструментом пристосування 

поточного рівня економічного та соціального розвитку країни до 

пріоритетів розвитку суспільства, в ідеальному випадку, він має бути 

складений як засіб збереження балансу інтересів між перспективами 

економічного росту та потребами соціального розвитку148. 

Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України 

виходять на перший план, адже фінансова децентралізація є однією з 

фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої 

влади: децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості 

участі місцевої влади у розвитку підконтрольної їй території; фіскальна 

децентралізація сприяє ефективному забезпеченню суспільними 

послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з 

місцевими потребами і уподобаннями. 

Таким чином, сьогодні з особливою гостротою постає проблема 

вироблення дієвого механізму, який би визначав нові принципи 

формування місцевих бюджетів, чітке розмежування функцій і 

повноважень усіх рівнів влади, а звідси – видатків кожного виду бюджету, 

і що саме головне – доходів між різними ланками бюджетної системи.  
Проблеми функціонування місцевих фінансів та розвитку бюджетної 

децентралізації досліджували багато представників, як вітчизняної, так і 

зарубіжної економічної науки. Серед українських вчених треба згадати 

таких українських вчених, як М.А. Гапонюка, В.П. Яцюти, А.Є. Буряченко 

та A.A. Славкової, О.Д. Василика, В.М. Опаріна, О.П. Кириленка, Н.В. 

Проць, І.І.Долженко а також зарубіжних дослідників – Б. Аллан, Ш. 

Бланкарт, Мертон Роберт, Дж.Е. Стігліц і інші. Проте, незважаючи на 

масштабність досліджень у цій сфері, і зв'язку з визначенням нових 

пріоритетів та адаптації України до вимог і стандартів розвинених країн, 

практичні аспекти функціонування бюджетної системи та організації 

міжбюджетних відносин потребують подальших досліджень і науково-

методологічних обґрунтувань. 

Місцеві фінанси – це економічні відносини, пов’язані із формуванням 

централізованих і децентралізованих фондів коштів та використанням їх на 

забезпечення соціальних потреб і соціально-економічного розвитку 

                                                           
148 Павлюк К. В. Формування доходів місцевих бюджетів / К. В. Павлюк // Фінанси України. – 

2006. – №4. – С. 24 – 37., С. 25. 
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територій149. Суть місцевих фінансів проявляється в економічних 

відносинах, а їх структура представляє собою сукупність бюджетів 

місцевого самоврядування, спеціальних бюджетних фондів цільового 

призначення; позабюджетних фондів органів місцевого самоврядування; 

фондів грошових коштів комунальних банків, якщо їх статутний капітал 

утворюється за рахунок коштів місцевого самоврядування; фондів 

комунальних підприємств, установ і організацій. 

Центральною ланкою місцевих фінансових ресурсів є місцеві 

бюджети. Характерною особливістю системи місцевих бюджетів, що 

склалася в Україні, є те, що вони формуються і використовуються, згідно з 

Бюджетним кодексом України, за принципом самостійності. Реалізація 

законодавчо закріпленого права кожного адміністративно-територіального 

утворення на економічну самостійність неможлива без наявності у кожного 

органу влади власного бюджету і права його складання, затвердження і 

виконання без втручання ззовні. А це означає, що кожен орган влади 

повинен володіти своїми фінансовими джерелами, достатніми для 

організації управління економікою і соціальною сферою на своїй території. 

Одночасно з цим він повинен володіти відносною самостійністю в 

управлінні податками та іншими обов’язковими платежами, що надходять 

до відповідного бюджету. Тому саме місцевим бюджетам, як основній 

фінансовій базі органів місцевого самоврядування, належать особливе 

місце в бюджетній системі нашої держави. На жаль, в цій ланці бюджетної 

системи зберігається безнадійно застарілий механізм централізованого 

регулювання доходів місцевих бюджетів. Це позбавляє місцеві органи 

влади фінансової самостійності, на довгі роки закріплює залежність 

розвитку місцевої економіки і соціальної сфери від можливостей і бажання 

органів влади вирішувати проблеми, що знаходяться на даній території 

районів, міст, селищ і сіл. 

Децентралізація бюджетної системи стала відповіддю на підвищення 

централізації фінансованих потоків і сьогодні є одним із ключових 

напрямків бюджетної політики. В умовах переходу до децентралізації 

управління фінансовими ресурсами обсяг надходжень у місцеві бюджети 

повинен відповідати потребам регіону. Важливим показником рівня 

бюджетної і податкової автономії місцевих органів щодо управління 

розвитком територій є рівень фінансово-бюджетної децентралізації.  

Спроби проведення бюджетної децентралізації в Україні у формі 

збільшення повноважень та фінансової бази місцевих громад триває вже 

більше десяти років, та щороку декларується в Основних напрямках 

бюджетної політики, а фактично підвищується рівень бюджетної 

централізації. Підтвердженням цієї тези є дані таблиці 2.2. та рис. 2.1.  

 

                                                           
149 Сазонець І. Л. Управління місцевими фінансами: Навч. посіб. / І. Л. Сазонець, Т. В. Гринько, Г. 

Ю. Придатко – К. : Центр навч. літ-ри, 2006. – 264 с., С. 10. 
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Таблиця 2.2. 

Структура доходів Зведеного бюджету України за 2010-2014 рр. 

Період, 

роки 

Державний бюджет Місцеві бюджети Зведений бюджет 

Млрд. грн. % Млрд. грн. % Млрд. грн. % 

2010 234,0 74,4 81,5 25,6 314,5 100,0 

2011 311,9 78,3 86,7 21,7 398,6 100,0 

2012 344,7 77,4 100,8 22,6 445,5 100,0 

2013 337,6 76,2 105,8 23,8 442,8 100,0 

2014 355,0 77,8 101,1 22,2 456,1 100,0 

Джерело: побудовано автором за 150  

 

 
Рис. 2.1. Рівень бюджетної централізації та децентралізації у 2010-

2014 рр. (%)  
Джерело: побудовано автором за даними таблиці 2.1. 
Протягом 2010-2014 рр. рівень бюджетної централізації збільшився з 

74,4 до 77,8 %, і відповідно рівень децентралізації бюджетних ресурсів 

зменшуються з 25,6 до 22,2 %.  

Про недостатній рівень забезпечення місцевих бюджетів власними 

доходами свідчить рисунок 2.2. 

Про зростання залежності місцевих органів влади від центру яскраво 

свідчить і показник частки міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих 

бюджетів: за період з 2001 по 2012 рік даний показник зріс з 29,1 до 55,2%. 
Такий стан речей, по-перше, веде до того, що місцеві органи влади 

займаються, переважно, виконанням делегованих державою повноважень, 

а не питаннями місцевого значення., а по-друге, надмірна частка 

трансфертів аж ніяк не стимулює їх до нарощування власної дохідної бази 

(втрачається їх зацікавленість у збільшенні надходжень від власних та 

закріплених дохідних джерел). 

                                                           
150 Статистичний збірник «Бюджет України – 2014» / Міністерство фінансів України [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/news/view/statystychnyi-zbirnyk-ministerstva-

finansivukrainy-biudzhet--?category=bjudzhet 
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Рис 2.2. Частка власних доходів місцевих бюджетів в Україні, 

млрд. грн., % 

Джерело: 151 

 

Склад трансфертів, що передаються з Державного бюджету місцевим 

бюджетам, що мають з ним безпосередні відносини, приведений нижче. 

Особливу тривогу у даному випадку викликає такий вид трансферту, як 

дотація вирівнювання, що свідчить про істотну незабезпеченість власними 

ресурсами адміністративно-територіальних одиниць (табл. 2.3).  

У сучасних умовах у доходах місцевих бюджетів провідне значення 

мають загальнодержавні джерела надходжень, які пропорційно 

розподіляються за різними рівнями місцевих бюджетів. Частка переданих 

загальнодержавних доходів коливається на рівні 55-60%, серед них 

найбільшу частку займають податок з доходів фізичних осіб та плата за 

землю. 

Таблиця 2.3. 

Міжбюджетні трансферти з Державного бюджету України місцевим 

бюджетам за 2012-2014 рр. 
Вид трансферту  2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Млрд. 

грн. 

% до 

підсумку 

Млрд. 

грн. 

% до 

підсумку 

Млрд. 

грн. 

% до 

підсумку 

Дотації 60,6 48,3 61,2 52,8 64,4 49,3 

Субвенції  63,8 51,7 54,6 47,2 66,2 50,7 

Усього трансфертів  124,4 100,0 115,8 100,0 130,6 100,0 

Джерело: побудовано автором за 152 

 

                                                           
151 Слобожан О.В. Пропозиції щодо децентралізації фінансів та зміцнення матеріально-фінансової 

основи місцевого самоврядування / О.В. Слобожан // Аналітичний центр Асоціації міст України 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.auc.org.ua/sites/default/files/reforma_byudzhet.pdf 
152 Статистичний збірник «Бюджет України – 2014» / Міністерство фінансів України [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/news/view/statystychnyi-zbirnyk-ministerstva-

finansivukrainy-biudzhet--?category=bjudzhet 
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Питома вага власних доходів є низькою, їхня частка у структурі 

доходів місцевих бюджетів за період з 2011 р. по 2014 р. становила 

відповідно 7,8% та 7,1%.  

Таблиця 2.4. 

Структура доходів місцевих бюджетів України за 2012-2014 рр. 
Вид доходу 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Млн.грн. % Млн.грн. % Млн.грн. % 

Податкові надходження 85,9 85,2 91,2 86,2 87,3 86,3 

Податки на доходи, податки 

на прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості 

61,5 61,1 65,3 61,7 62,8 62,1 

Податки на власність 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 

Збори та плата за спеціальне 

використання природних 

ресурсів 

15,2 15,1 15,0 14,2 14,6 14,4 

Внутрішні податки на товари 

та послуги 
1,2 1,2 1,4 1,3 0,2 0,2 

Місцеві податки і збори 5,5 5,5 7,3 6,9 8,1 8,0 

Інші податки та збори 1,7 1,7 1,7 1,6 1,3 1,3 

Неподаткові надходження 12,6 12,5 12,1 11,4 12,3 12,2 

Доходи від операцій з 

капіталом 
1,8 1,8 1,4 1,3 1,1 1,1 

Цільові фонди 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 

Разом доходів 100,8 100,0 105,8 100,0 101,1 100,0 

Джерело: там само 

 

Основним джерелом що забезпечує мобілізацію доходів місцевих 

бюджетів є податкові надходження, які в свою чергу включать 

загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі) та місцеві податки 

і збори (обов’язкові платежі)153. За даними таблиці 2.4, протягом 2012-

2014 рр. у структурі доходів місцевих бюджетів спостерігається 

збільшення частки податкових надходжень з 85,2 % до 86,3 % доходів 

місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів).  

Збільшення обсягів надходжень від податку на доходи фізичних осіб 

зумовлено легалізацією виплати заробітної плати, позитивними 

тенденціями зростання доходів низькооплачуваних верств населення через 

підвищення мінімальних соціальних гарантій та зростанням заробітної 

плати загалом. Другим за обсягом джерелом надходжень доходів до 

місцевих бюджетів традиційно є плата за землю. У структурі доходів 

місцевих бюджетів її питома вага становила 11,9 % у 2014 р. У 2014 р. з 

цього джерела надійшло понад 12,8 млрд грн, що на 1,8 % більше за 

відповідний показник 2012 р., виконання становило 87,3 %. На збільшення 

                                                           
153 Слобожан О.В. Пропозиції щодо децентралізації фінансів та зміцнення матеріально-фінансової 

основи місцевого самоврядування / О.В. Слобожан // Аналітичний центр Асоціації міст України 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.auc.org.ua/sites/default/files/reforma_byudzhet.pdf 
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надходжень від плати за землю вплинуло введення обмежень щодо надання 

пільг для певних категорій платників та збільшення ставки земельного 

податку на окремі земельні ділянки у 2008 р., а також підвищення ставок 

орендної плати. У 2013 р. продовжилася тенденція до збільшення частки 

орендної плати за земельні ділянки з одночасним зменшенням земельного 

податку. Це пояснюється тим, що ставки орендної плати не переглядаються 

у бік збільшення, водночас ставки земельного податку є фіксованими. А 

отже, за такої схеми оподаткування землі можна прогнозувати подальше 

нарощування обсягів надходжень орендної плати на фоні значно більш 

повільного збільшення власне земельного податку з одночасною 

відсутністю помітних темпів приросту надходжень із цього джерела154.  

Місцеві податки і збори не відіграють суттєвої ролі у доходах місцевих 

бюджетів, хоча їх частка у структурі доходів загального фонду місцевих 

надходження збільшилися з 5,5 % у 2012 р. до 8 % у 2014 р. Для порівняння, 

у США за рахунок місцевих податків забезпечується 65 % доходів місцевих 

бюджетів, у Франції – 60 %, ФРН – 45 %, Великобританії – 36 %, Японії – 

33 %, в ЄС їх частка сягає 30 % (в основному завдяки податку на 

нерухомість). Тому саме місцеві податки і збори мають забезпечувати 

фіскальні передумови самостійності місцевих бюджетів у частині 

формування їхніх доходів155.  

Після прийняття Податкового кодексу України з 2011 року структура 

місцевих податків і зборів зазнала суттєвих змін. А саме, відбулося 

скорочення кількості місцевих податків і зборів з 14-ти до 5-ти. Проте 

зарахування до їх складу єдиного податку забезпечило підвищення питомої 

ваги цієї складової у структурі доходів місцевих бюджетів.  

Найвагомішим серед місцевих податків і зборів є єдиний податок, 

який в 2014 році надійшов у сумі 7,4 млрд грн, що на 11,6 % більше за 

обсяги надходжень 2013 року (таблиця 2.5). 

Таке зростання відбулося, в основному, через збільшення кількості 

платників податку: фізичних осіб та суб’єктів малого підприємництва. У 

загальному обсязі місцевих податків і зборів частка туристичного збору у 

2014 р. становить 6,3%, податку на нерухоме майно – 0,6%; збору за місця 

для паркування транспортних засобів – 0,8 % та збору за провадження 

деяких видів підприємницької діяльності – 6,3 %.  

Одним із нововведень Податкового кодексу України стало 

запровадження загальнодержавного екологічного податку на заміну 

колишньому збору за забруднення навколишнього природного 

середовища. Від цього джерела до місцевих бюджетів в 2014 році 

зараховано 1,2 млрд грн, а його частка у структурі доходів склала 1,2 %. До 

                                                           
154 Проць Н.В. Формування податкових надходжень місцевих бюджетів в контексті бюджетної 

децентралізації / Н.В. Проць // Фінансовий простір. – 2015. – №1(17). – С. 221-227, С. 223. 
155 Кравченко В. І. Місцеві фінанси України : навч. посіб. / В. І. Кравченко. — К. : Т-во «Знання», 

КОО, 1999. — 487 с., С. 113. 
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кінця 2012 року нарахування цього податку здійснювалося з розрахунку 

50% ставки, визначеної Податковим кодексом. У 2013 році 

застосовувалося 75 % ставки, а з 1 січня 2014 року застосовується 100 % 

ставки156. 

Таблиця 2.5. 

Місцеві податки і збори в структурі доходів місцевих бюджетів 

України за 2012-2014 рр. 
Вид місцевого 

податку і збору 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Тис.грн. % Тис.грн. % Тис.грн. % 

Податок на 

нерухоме майно, 

відмінне від 

земельної ділянки 

86,3 0,0 22 540,0 0,3 44 879,9 0,6 

Єдиний податок 4 815 639,3 88,2 6 640 521,8 90,8 7 413 250,0 92,0 

Збір за місця для 

паркування 

транспортних 

засобів 

68 370,8 1,3 64 501,8 0,8 61 206,7 0,8 

Туристичний збір 38 388,9 0,7 41 687,6 0,6 24 766,7 0,3 

Збір за 

провадження 

деяких видів 

підприємницької 

діяльності 

532 544,4 9,8 546 953,4 7,5 511 050,1 6,3 

Разом  5 456 915,1 100,0 7 314 096,7 100,0 8 055 639,5 100,0 

Джерело: побудовано автором за 157 

 

До прийняття Податкового кодексу суттєвим недоліком місцевого 

оподаткування було те, що третина законодавчо визначених місцевих 

зборів у більшості населених пунктів не запроваджувалися рішеннями 

місцевих рад. Крім того, у системі місцевого оподаткування були платежі, 

витрати на адміністрування яких перевищували суму їх надходжень до 

місцевих бюджетів.  

На думку Н. Яресько, прийняті зміни до Бюджетного кодексу України 

розширяють права місцевих органів влади в частині самостійності 

прийняття рішень із формування та використання бюджетних коштів, 

забезпечать збільшення питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному 

бюджеті з 52,1% до 54,6%. З 2015 р. порядок розподілу податкових 

                                                           
156 Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2014 рік / [Зубенко В.В., 

Самчинська І.В., Рудик А.Ю. та ін.] ; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-

II) впровадження», USAID. – К., 2015. – 84 c. 
157 Статистичний збірник «Бюджет України – 2014» / Міністерство фінансів України [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/news/view/statystychnyi-zbirnyk-ministerstva-

finansivukrainy-biudzhet--?category=bjudzhet 
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надходжень між державним та місцевими бюджетами стане іншим158. 

Урядовий закон про бюджетну децентралізацію запроваджує 

альтернативні шляхи збільшення податкових надходжень до місцевих 

бюджетів, зокрема, уряд передає місцевим бюджетам: 10 % податку на 

прибуток підприємств; 100 % державного мита; 80 % екологічного податку 

(при цьому 55% будуть направлятися в обласні бюджети, а 25% – до 

районних бюджетів і бюджетів міст обласного значення); акцизний 

податок від реалізації через роздрібні мережі пива, алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів, нафтопродуктів, біодизеля і скрапленого газу; 25% 

плати за надра; місцеві збори (податок на нерухомість з включення до 

оподаткування комерційного (нежитлового) майна, єдиний податок); 

податок на майно («розкішні» автомобілі) податок на прибуток 

комунальних підприємств, інші податки. 75% податку на доходи фізичних 

осіб (60% податку отримають бюджети міст обласного значення та районів; 

15% – обласні бюджети); 40% – бюджет м. Києва159.  

За рахунок змін у розмежуванні між бюджетами податку на доходи 

фізичних осіб та зарахування його частини (60 % по бюджету міста Києва 

та 25 відсотків по інших бюджетах) до державного бюджету місцеві 

бюджети України у 2015 р. втратять 25,7 млрд грн цього податку. При 

цьому, втративши стабільне джерело надходжень, місцеві бюджети 

отримають натомість доходи, надходження яких є менш прогнозованим та 

залежним від дій органів місцевого самоврядування. За рахунок передачі 

частини платежів з державного бюджету місцеві бюджети отримають 6,2 

млрд грн, від запровадження акцизного податку з кінцевого продажу 

підакцизних товарів – 5,9 млрд грн, за рахунок розширення бази 

оподаткування податком на нерухоме майно 2,1 млрд грн. Таким чином, не 

компенсується з державного бюджету втрата 11,5 млрд грн податку на 

доходи фізичних осіб, або 44,7 % від його обсягу, що буде надходити до 

державного бюджету. Найбільші втрати доходних джерел відбудуться у 

бюджеті м. Києва, обласних та інших бюджетах зі значними обсягами 

надходжень податку160.  

В контексті зміцнення доходної бази місцевих бюджетів, місцеві 

податки та збори повинні стати надійним інструментом регулювання 

економічного розвитку територій, вирішення різнопланових проблем, які 

виникають, зменшення соціальної напруги. Зокрема до переліку місцевих 

податків і зборів треба додати такі, що з огляду на світовий досвід 

найпридатніші для місцевого оподаткування. Це податок на доходи 

                                                           
158 Яресько Н. Ресурс місцевих бюджетів на 2015 рік …. / Н. Яресько // [Електронний ресурс]. — 

Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/ control/uk/publish/article?art_id=247868006&cat_ id=244276429. 
159 Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи 

міжбюджетних відносин» від 28.12.2014 р. № 79-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// 

zakon4.rada.gov.ua/laws/show/79-19. 
160 Проць Н.В. Формування податкових надходжень місцевих бюджетів в контексті бюджетної 

децентралізації / Н.В. Проць // Фінансовий простір. – 2015. – №1(17). – С. 221-227. 
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фізичних осіб, плату за землю та податок на прибуток суб'єктів 

господарювання. 

Надходження від цих податків дадуть змогу встановити залежність 

між обсягами місцевих бюджетів і результатами господарювання 

підприємств, кількістю створених робочих місць, рівнем оплати праці 

працівників. Таке становище змусить органи місцевого самоврядування 

активніше вирішувати проблеми зайнятості, створювати сприятливі умови 

для розвитку підприємництва, зокрема середнього та малого бізнесу, адже 

успішне вирішення цих питань безпосередньо впливатиме на розміри 

доходів місцевих бюджетів. 

За умов загрозливої екологічної ситуації в Україні корисними стануть 

місцеві екологічні податки, які доцільно стягувати у вигляді штрафів за 

забруднення повітря, водоймищ, лісів та інших природних ресурсів, 

захоронення й утилізацію шкідливих відходів. Такі податки можуть стати 

дієвим інструментом у справі збереження та охорони довкілля та 

покращення екологічної ситуації в країні.  

Вирішення питання зміцнення фінансової основи територіальних 

громад можливе шляхом внесення змін до чинного податкового 

законодавства, що визначає механізм справляння податкових надходжень 

до бюджетів різних рівнів. З метою збільшення доходної частини місцевих 

бюджетів пропонуємо: 

1) розширити повноваження органів місцевої влади. Збільшення 

витрат на дотації та субвенції місцевим бюджетам пов'язане із значною 

диференціацією умов і рівня розвитку економіки регіонів, а отже – і 

можливостей акумулювання податків.  

2) розширити права органів місцевого самоврядування у сфері 

місцевого оподаткування щодо права встановлювати місцеві податки та 

збори, а також їхні ставки, та надавати пільги згідно з переліком і в межах 

граничних розмірів, визначених законодавством України; 

3) необхідно замінити систему справляння податку на доходи 

фізичних осіб між окремими місцевими бюджетами, оскільки діюча 

система передбачає надходження цього податку до місцевих бюджетів за 

місцем роботи платника податку. Це свідчить про те, що до місцевих 

бюджетів не надходить податок від тих громадян, основне місце роботи 

яких знаходиться за межами території стягнення цього податку;  

4) вдосконалити механізм адміністрування податку на нерухомість як 

одного із найперспективнішого у фіскальному значенні місцевих податків. 

Таким чином, бюджетна децентралізація неможлива без 

реформування державних та місцевих фінансів, системи оподаткування в 

Україні. Органи місцевого самоврядування повинні мати право 

запроваджувати на своїй території власні податки і збори, а центральний 

уряд має лише контролювати загальний рівень податкового навантаження. 

Це можна пояснити тим, що на локальному рівні є завжди особливі об’єкти 
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оподаткування, які можуть суттєво поповнити доходи місцевих бюджетів, 

а отже, підвищити спроможність місцевих органів влади для розв’язання 

економічних і соціальних проблем регіону. Вирішення цілого комплексу 

проблем стосовно формування фінансових ресурсів місцевих органів влади 

значною мірою визначило б розширення економічної та фінансової 

самостійності регіонів, тому що від того, наскільки фінансово мобільними 

є адміністративно-територіальні одиниці на стільки міцною є держава в 

цілому. 
 

 

2.4. Проблеми управління золотовалютними резервами в 

економіці України  

 

В умовах трансформаційних змін в економіці, що супроводжуються 

економічною кризою в Україні, гостро постала проблема формування 

достатнього обсягу золотовалютних резервів як основи стабільності 

економічного розвитку держави. Саме тому актуальним є аналіз даної 

проблематики та пошук варіантів рішення, що дало б змогу стабілізувати 

курс національної валюти та підвищити показники економічного 

зростання. 

Визначеною проблематикою займаються вітчизняні вчені, серед яких 

Д. Аксьонов, О. Береславська, О. Пономаренко, Д. Бєляєва, Н. Жмурко,Ф. 

Журавка, І. Мельников, П.Ільчук, О. Коць, Ю. Посінта інші, які в своїх 

працях розкривають методику управління золотовалютними резервами, 

визначають тенденції в акумулюванні та використанні міжнародних 

золотовалютних резервів. 

Метою статті є аналіз наявного стану та достатності золотовалютних 

резервів та визначення шляхів покращення фінансової стабільності країни 

за рахунок ефективного управління даними резервами. 

Сучасний стан розвитку світового господарства вимагає від країн 

міцної економіки та проведення гнучкої грошово-кредитної політики. Це в 

свою чергу можливе при наявності у держави певного резерву, володіючи 

яким, вона може з легкістю оперувати при виникненні кризових явищ або 

використовувати для підвищення своїх економічних показників, саме 

таким резервом виступає золотовалютні резерви центрального банку. 

Золотовалютні резерви – це іноземна валюта, яка знаходиться у 

розпорядженні центрального банку, номіновані в іноземній валюті активи 

і запаси золота. До їх складу включають стабілізаційні фонди, 

призначенням яких є згладжування коливань доходів і витрат у роки 

несприятливої кон’юнктури. Збільшення золотовалютних резервів 

позитивно впливає на інвестиційну привабливість: знижує ризик дефолту 

по зовнішніх запозиченнях у випадку несприятливих змін світової 
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кон'юнктури, а також зменшує ймовірність різких коливань курсу 

національної валюти161.  

Управління золотовалютними резервами переважно здійснюється 

центральним банком країни, на який покладено функції здійснення 

акумулювання, визначення необхідних розмірів та структури резервів та їх 

подальшого розміщення. 

Сучасні золотовалютні резерви складаються з чотирьох основних 

компонентів: золотого запасу, вільно конвертованої валюти, резервної 

позиції та «спеціальних прав запозичення». При цьому, основу 

золотовалютних резервів будь-якої країни сьогодні становлять запаси 

іноземних вільно конвертованих валют. Вони виступають у формі: 

• по-перше, залишків на кореспондентських та поточних рахунках у 

закордонних банках, а також короткострокових банківських депозитів; 

• по-друге, ринкових ліквідних фінансових інструментів – 

казначейських векселів, короткострокових та довгострокових урядових 

цінних паперів; 

• по-третє, різноманітних боргових документів, які не обертаються на 

ринку та які є результатом офіційних операцій даної країни з центральними 

банками та урядовими організаціями інших країн162. 

Важливим етапом становлення міцної та ефективної економіки країни 

є визначення рівня достатності золотовалютних резервів. Фахівці МВФ 

сформулювали та висловили свою позицію до визначення оптимального 

рівня золотовалютних резервів, яка полягає в тому, що мінімальний рівень 

обсягу валютних резервів повинен дорівнювати одній п’ятій імпорту 

країни після сплати заборгованості, а максимальний – відповідно одній 

третій. Крім цього, частка валютних резервів до ВВП, за рекомендаціями 

МВФ, не повинна перевищувати 10%, оскільки великі валютні резерви – це 

ознака внутрішньої слабкості економіки і свідоцтво очевидного її перекосу 

– країна виробляє значно більше, ніж споживає. Якщо дотримуватися 

рекомендацій МФВ, то їх обсяг, за нашими підрахунками, повинен 

складати не менше 21 млрд. дол.163. 

Аналіз обсягів золотовалютних резервів за останні роки показав, що 

вони постійно скорочуються: особливо різко вони скоротилися у 2014 р. 

проти 2010 р. в 4,6 рази (таблиця 2.6). 

 

 

                                                           
161 Аксьонов Д. Управління золотовалютними резервами в зарубіжних країнах / Д. Аксьонов // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ufin.com.ua/analit_mat/drn/053.htm. 
162 Мельников І. Ю. Роль управління золотовалютними резервами та їх вплив на фінансову 

стійкість країни / І. Ю. Мельников // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Вип. 3. – Т. 1. – С. 103–

110, С. 104.  
163 Береславська О. І. Золотовалютні резерви України: джерела поповнення та ефективність 

управління / О. І. Береславська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 

Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук.–Острог: 

Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 27. – С. 63–68. 
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Таблиця 2.6. 

Обсяги золотовалютних резервів НБУ у 2009-2015 рр. 

Період 

 

Золотовалютні валютні резерви 

НБУ (млн. дол.США) 

2009 26 505,0 

2010 34 576,0 

2011 31 795,0 

2012 24 546,0 

2013 20 417,0 

2014 7533,3 

2015 13 300,0 
Джерело: за даними Національного банку України164 

 

Станом на 01.01.2015р. становили 7,5 млрд. дол. США, зменшившись 

за рік на 12,9 млрд. дол. США, або на 63,2%. Зменшення обсягу 

золотовалютних резервів відбулося за рахунок продажу Національним 

банком України іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 

України на суму еквівалентну 10,1 млрд. дол. США, платежів Уряду 

України з погашення та обслуговування державного та гарантованого 

державою боргу в іноземній валюті на загальну суму еквівалентну 6,6 

млрд. дол. США, в тому числі платежів з погашення зобов’язань перед 

МВФ на суму еквівалентну 3,8 млрд. дол. США, платежів раніше 

зарезервованих коштів для НАК «Нафтогаз України» у розмірі 3,1 млрд. 

дол. США  

Основними джерелами поповнення міжнародних резервів у 2014 р. 

були надходження на рахунки Уряду України від міжнародних організацій 

на суму еквівалентну 5.5 млрд. дол. США, отримання коштів від МВФ за 

програмою» Стенд-бай» 2014 року на загальну суму еквівалентну 4.6 млрд. 

дол. США та купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному 

ринку України в обсязі 1.0 млрд. дол. США165.  

Щодо 2015 року, то обсяг резервів збільшився на 77% або на 5 млрд 

767 млн. дол. Визначальну роль у збільшенні резервів за минулий рік 

відіграло надходження фінансової підтримки від Міжнародного валютного 

фонду і пов'язаного офіційного фінансування.  

Крім того, для поповнення резервів Національний банк України 

купував іноземну валюту безпосередньо на міжбанківському валютному 

ринку і під час валютних аукціонів, введених у вересні 2015 р. 

Нарощуванню резервів сприяло надходження від операцій СВОП з 

іноземними банками у сумі 650,5 мільйона доларів США. Ще 9,5 мільйона 

                                                           
164 http://bank.gov.ua 
165 Річний звіт НБУ за 2014 рік // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=17568764 

http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=17568764
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доларів США регулятор купив під час валютних аукціонів для поповнення 

резервів. 

Впродовж грудня 2015р. міжнародні резерви збільшилися на 152 млн. 

дол., що відбулося завдяки проведенню Нацбанком валютних аукціонів, 

під час яких регулятор придбав 120 млн. дол. З урахуванням продажу 28,6 

млн. дол., чиста купівля валюти під час аукціонів склала 91,4 млн. дол. 

Крім того, нарощування резервів протягом грудня сприяли 

надходження з інших джерел. Зокрема, 88,7млн доларів – від операцій 

СВОП з китайськими юанями, 11,3 млн. доларів (в еквіваленті) – від 

Єврокомісії. 

У НБУ відзначили, що зростання резервів стався, незважаючи на 

необхідність здійснити платежі уряду щодо погашення і обслуговування 

державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті. На це в 

грудні було витрачено 196,4 млн. дол. Також 173,5 млн. дол. було 

направлено на платежі уряду і Нацбанку на користь МВФ. 

Важливим також є те що за результатами року обсяг міжнародних 

резервів України покриває 3,4 місяця імпорту і є достатнім для виконання 

зобов'язань та поточних операцій уряду і Національного банку України166.  

При цьому у Меморандумі з МВФ щодо політики у фінансовому 

секторі від 05.08.2015 р. визначались головні цілі в монетарній сфері і вони 

полягали у зниженні темпів інфляції; дотриманні гнучкого обмінного 

курсу та поступовому відновленні міжнародних резервів до 18,3 млрд. дол. 

у 2015 році та 22 млрд. дол. у 2016 році. Проте вдалося відновити 

золотовалютні резерви до суми 13,3 млрд. дол., що є на 5 млрд. дол. менше 

запланованого. 

Останнім часом в Україні існує проблема девальвації курсу 

національної валюти, яка напряму залежить від наявних золотовалютних 

резервів в країні, тому проаналізуємо їх динаміку для виявлення їх 

взаємозв’язку (рис. 2.3). 

Аналіз динаміки курсу національної валюти до долара США та обсягу 

золотовалютних резервів показав, що попри все, починаючи з березня і до 

кінця року Національний банк постійно нарощував свої золотовалютні 

резерви, але курс гривні до долара не знизився, вдалось лише дещо 

стабілізувати даний курс на рівні 23–25 грн. за долар США, при цьому, на 

сьогоднішній день, курс долара і далі продовжує потрохи зростати. 

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що наявність 

золотовалютних резервів не є запорукою міцної національної валюти, 

принаймні сьогодні, коли в Україні наявні кризові явища в економічній і в 

політичній сфері, які порушують зв'язок золотовалютних резервів з 

курсоутворенням. 

 

                                                           
166 http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=26117629&cat_id=55838 
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Рис. 2.3. Динаміка обсягів золотовалютних резервів НБУ та курсу 

гривні у 2015 році167 

 

 

Крім того, на процес формування та управління золотовалютними 

резервами впливають: низька контрольованість та відсутність належної 

відповідальності Правління Національного банку щодо визначення обсягу, 

розміщення і використання валютних резервів; недосконалість 

законодавства в Україні щодо формування, розміщення та використання 

золотовалютних резервів; недотримання світових стандартів та норм 

формування і управління золотовалютними резервами; неоптимальне 

використання наявних золотовалютних резервів; відсутність достатніх 

внутрішніх джерел для їх поповнення та висока залежність від зовнішніх 

позик. 

Для подолання проблем в управлінні золотовалютними резервами слід 

вдосконалити законодавство з питань управління ними, спиратись на 

досвід зарубіжних країн, формуючи їх структуру, застосовувати для 

стабілізації курсу національної валюти не лише золотовалютні резерви, а й 

інші інструменти грошово-кредитної політики.  

Саме такий ряд заходів дасть змогу здійснювати Національним 

банком виважене та ефективне управління золотовалютними резервами та 

стане запорукою майбутнього розвитку економіки України. 

 

 

 

                                                           
167 www.bank.gov.ua 

0,00

2 000,00

4 000,00

6 000,00

8 000,00

10 000,00

12 000,00

14 000,00

Обсяг ЗВР (млн. дол. США) Курс гривні до долара США(1грн, за 100 дол. США)



[96] 

2.5. Особливості прямого оподаткування на шляху 

євроінтеграційних процесів в Україні  

 

Пряме оподаткування виступає однією з форм фінансових відносин 

між державою та платниками податків. Реформування податкової системи 

України являє собою тривалий, поетапний процес її трансформації, який 

призводить до скорочення кількості податків та зборів, забезпечення 

прозорості їх справляння, оптимізації порядку адміністрування, зменшення 

тінізації економіки а також спрощення самої системи оподаткування. 

Чимало вчених, таких як: В. Андрущенко, Г. Білецька, В. Горин, 

Ю. Іванов, Я. Жаліло, А. Крисоватий, В. Мельник, А. Соколовська, 

В. Федосов, Н. Ярошевич присвятили свої публікації проблемам прямого 

оподаткування. Незважаючи на дискусійний характер багатьох аспектів 

цих питань, спеціальних досліджень з питань податкового навантаження 

прямих податків в Україні у порівнянні з країнами Європейського Союзу є 

обмаль. Сучасна економічна наука потребує глибшого дослідження 

особливостей прямого оподаткування на шляху євроінтеграцйних процесів 

в Україні. 

Структура податкової системи може суттєво відрізнятися у розрізі 

окремих країн, що зумовлено низкою специфічних суб’єктивних чинників. 

Водночас, варто зауважувати той факт, що найвищий рівень прямих 

податків спостерігається у ринково розвинених країнах індустріального 

типу, а найнижчий – у менш розвинених країнах; тому й відмічається поділ 

податків на прямі й непрямі залежно від рівня економічного розвитку 

країни.  

Прямі (прибутково-майнові) – податки, які стягуються в процесі 

отримання й акумулювання матеріальних благ, визначаються розміром 

об'єкту оподаткування, відносяться на собівартість товарів чи послуг і 

сплачуються виробником, продавцем чи власником. У свою чергу, їх 

поділяють на: 

а) особисті – податки, які сплачуються платником податків за рахунок 

та залежно від отриманого ним доходу (прибутку) і враховують 

платоспроможність платника; 

б) реальні – податки, що сплачуються з майна незалежно від доходів 

платника (податок на землю, податки на власність). 

Ухвалення Податкового Кодексу України (далі – ПКУ) 2 грудня 2010 

року168, стало історичною подією для нашої країни і є пріоритетним 

документом гармонізації податкового законодавства України відповідно до 

вимог законодавства ЄС. 

Останнім часом дедалі більше уваги приділяється вивченню 

сприятливості економічного середовища для розвитку країн світу, 
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підтвердженням того є досягнення прогресу і спрощення умов ведення 

бізнесу, про що свідчать результати щорічного рейтингу Doing Business, 

який складають експерти Світового банку та Міжнародної фінансової 

корпорації. У дослідженні Світового банку Doing Business-2015 охоплено 

189 країн, які розставлені за критерієм легкості ведення бізнесу.  

Одним із критеріїв оцінки фіскального середовища ведення бізнесу у 

різних країнах світу є визначення рейтингу простоти сплати податків та 

умов оподаткування, в тому числі це стосується України. 

Місце України у рейтингу Doing Business протягом 2010-2015 рр. 

зображено в табл. 2.7.  

 

Таблиця 2.7. 

Місце України в рейтингу країн за сприятливістю середовища для 

ведення бізнесу Doing Business за 2010-2015 рр. 
 

Показники:  

2010 р. 

 

2011 р. 

 

2012 р. 

 

2013 р. 

 

2014 р. 

 

2015 р. 

Зміна 

2015 р. 

до 

2014 р. 

Загальний рейтинг 

складності ведення 

бізнесу, в т.ч. : 

142 145 152 137 112 96 

 

+16 

Отримання дозволів на 

будівництво 
181 179 180 183 41 70 

 

-29 

Реєстрація 

підприємства 
134 118 112 50 47 76 

-29 

Підключення до мережі 

електропостачання 
- - 169 166 172 185 

 

-13 

Виконання зобов’язань 

по контрактах 
43 43 44 42 45 43 

 

+2 

Отримання кредитів 30 32 24 23 13 17 -4 

Реєстрація власності 141 164 166 149 97 59 +38 

Міжнародна торгівля 139 139 140 145 148 154 -6 

Захист прав інвесторів 109 109 111 117 128 109 +19 

Простота сплати 

податків 
181 181 181 165 164 108 

+56 

Джерело: авторська розробка за даними169 
 

Якщо у 2014 році наша країна посіла 112-е місце серед 185 

досліджуваних країн, то в 2015 році – 96-е місце серед 189 учасників 

рейтингу (тобто Україна піднялася відразу на 16 позицій). При цьому 

найбільшого прогресу ми досягли у сфері реєстрації прав власності (тут 

Україна піднялася з 97 до 59-го місця). Свій кращий результат (17-е місце) 

Україна отримала за легкістю надання кредитів. Експерти зазначають, що 

в Україні досягнуто значного прогресу у спрощенні ведення бізнесу, а саме 
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проведено масштабне впорядкування роботи дозвільних органів – кількість 

дозволів скорочено майже в 9 разів (з понад 1200 до 141). Видача цих 

документів здійснюється в дозвільних центрах за принципом «єдиного 

вікна». На 30% скорочено кількість ліцензованих видів господарської 

діяльності. Проте така позиція нашої держави наочно підтверджує потребу 

подальшого реформування всіх компонентів вітчизняної системи 

оподаткування, включаючи і пряме оподаткування. 

Індикатори України, які розкривають простоту сплати податків в 

порівнянні з країнами Європи і Центральної Азії та ОЕСР представлено в 

табл. 2.8. 

Таблиця 2.8. 

Складові рейтингу простоти сплати податків у 2015 році 

Індикатори Україна 
Європа і 

Центральна Азія 

ОЕСР 

(середнє) 

Виплати (кількість) 5 19,2 11,1 

Час (годин)  350 237,7 176,6 

Податок на прибуток (% прибутку) 9 10,8 14,9 

Податки і виплати на зарплату (% 

прибутку) 
43,1 20,4 24,1 

Інші податки (% прибутку) 0,1 3,1 1,7 

Загальна податкова ставка (% 

прибутку) 
52,2 34,8 41,2 

Джерело: авторська розробка за даними170 

 

Не зважаючи на підняття рейтингу простоти сплати податків (табл. 

2.7.) на 56 позицій (із 164 до 108 місця), складові індикатори у 2015 р. 

свідчать про високий рівень податкового навантаження (табл. 2.8).  

Для більш детального порівняння оцінки податкового навантаження 

на корпоративний бізнес, доцільно співставити показник частки податків у 

валовому прибутку підприємств європейських держав, що 

використовуються Світовим банком у складанні рейтингу 

конкурентоспроможності країн світу. Що відповідно, у графічному вигляді 

представлені (на рис. 2.4) дані про частку податків у валовому прибутку 

деяких країн Східної, Центральної Європи та України. 

Із наведених даних рис. 2.4, можна зробити висновки про те, що 

загальне податкове навантаження на бізнес підприємства в Україні значно 

вище (52,2%), ніж у дев’яти менш конкурентоспроможних країнах 

Центральної та Східної Європи (в середньому 35%). Звичайно, податкове 

навантаження податку на прибуток (% прибутку) зменшилося до рівня 9%, 

що є нижче показників попередніх років та рівня країн Центральної та 

Східної Європи (в середньому 12%), однак високий рівень навантаження 

завдяки податкам і виплатам із зарплати 43,1%, що майже вдвічі вище 
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європейських показників, значно погіршує сплату цих податків і 

призводить до приховування об’єктів оподаткування (неофіційне 

працевлаштування, «зарплата в конвертах»). 

 
Рис. 2.4. Частка податків у валовому прибутку підприємств 

України і окремих країн Східної та Центральної Європи 
Джерело: авторська розробка за даними171 
 

Хоча по кількості податкових платежів, наші позиції значно 

покращилися, однак 5 існуючих податків і зборів не означає зменшення 

ставок та об’єктів оподаткування в Україні, навпаки об’єднання кількох 

податків в один обов’язковий платіж розширює базу оподаткування. 

Порівняльний аналіз систем оподаткування України і окремих країн світу 

за вищенаведеними показниками свідчить, що українська система 

оподаткування внаслідок надмірного податкового тиску на бізнес істотно 

знижує конкурентоспроможність українських товаровиробників. Вона має 

суттєвий вплив на інвестиційну активність вітчизняного та і іноземного 

інвестора. 

Отже, за великим рахунком, кількість стягнутих податків практично 

зменшилася, однак зміни в їх переліку формальні, і з лишком 

компенсуються появою нових зборів і платежів, або ж ширшою базою та 

вищими ставками оподаткування. Проте реформування прямих податків 

набуває важливого значення, особливо при прямуванні України до ЄС, 

адже воно допоможе вирішити проблему тінізації економіки, неправильно 

розподіленого податкового навантаження серед галузей економіки та 

допоможе ефективно наповнювати державний та місцеві бюджети 

України. 

З метою пошуку шляхів вдосконалення податкового законодавства 

України та зокрема прямих податків, варто зосередити увагу на 

європейський досвід застосування даних платежів з метою залучення 

додаткових надходжень в державну казну. 
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Так, на рис. 2.5 зображено ставки податку на прибуток корпорацій в 

країнах-членах ЄС. 

Рис. 2.5. Ставки податку з корпорацій в країнах-членах ЄС у 2013 

році 
Джерело: авторська розробка за даними172  
 

За даними рис. 2.5. спостерігаємо те, що найменші ставки даного 

податку притаманні країнам, які нещодавно стали членами ЄС (Болгарія, 

Ірландія, Латвія, Литва, Румунія, Чехія) і вони є доволі низькими, що 

сприяє розвитку бізнесу і зменшує податкове навантаження. Однак у 

країнах-лідерах ЄС-15 (Франція, Німеччина, Велика Британія, 

Люксембург, Італія) ставка податку з корпорацій є доволі високою, втім 

рівень життя та добробуту є значно вищий. Завдяки цьому, така податкова 

політика країн заохочує і сприяє зусиллям підприємств щодо розвитку 

виробництва і підвищення його рентабельності. Ставка податку на 

прибуток підприємств в Україні є нижчою (18%) за середню ставку в 

країнах Європейського Союзу. 

Варто зосередити нашу увагу на таких прямих регуляторах як податки 

і виплати із зарплати. Економічний спад в останні роки справив негативний 

вплив на рівень життя населення України, що відображається в існуванні 

значних верств громадян, реальні доходи яких не досягають прожиткового 

мінімуму; населення деструктуровано (фактично відсутній середній клас); 

відбувається різке розшарування із зростанням розриву в доходах, що 

спричиняє більше напруження в суспільстві, ніж низький рівень доходів 

основної маси громадян. 
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У цих умовах держава незадовільно використовує найбільш дієвий 

інструмент соціального регулювання – податок з доходів фізичних осіб 

(далі – ПДФО). Серед основних недоліків оподаткування доходів громадян 

треба відзначити значний рівень податкового навантаження (в основному 

на трудові доходи) та його нерівномірний розподіл; втрату 

неоподатковуваним мінімумом ознак як економічної категорії, так і 

соціального нормативу; порушення принципу справедливості при переході 

від прогресивного підходу до пропорційного, тобто запровадження єдиної 

ставки. 

У європейських країнах цей податок називається «personal income tax» 

(PIT). Динаміка мінімальних заробітних плат серед європейських країн та 

в Україні за 2010 – 2015 рр. відображено на рис. 2.6. 

За даними рис. 2.6, бачимо, що найвища мінімальна заробітна плата 

серед аналізованих країн у Польщі – 409,53$, також усі європейські країни 

з 2010 року по 2015 рік розвивалися та збільшували розмір заробітних плат, 

чого не можна сказати про українські реалії. У 2014 році через окупацію та 

військові дії курс долара виріс утричі, через що й розмір заробітної плати 

знизився до 77,24$, а на початку 2015 року аж до 43,87$. На курс гривні та 

розмір мінімальної заробітної плати в доларах США впливають наступні 

чинники: валютні спекуляції, бездіяльність НБУ, неналежна увага влади до 

міцності національної грошової одиниці. 

 
Рис. 2.6. Динаміка мінімальних заробітних плат серед 

європейських країн та в Україні за 2010 – 2015 рр. 
Джерело: авторська розробка за даними173 
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Розглянемо ставки податку на доходи фізичних осіб у країнах-членах 

ЄС за 2000-2013 рр. на рис. 2.7. 

 
Рис. 2.7. Середня ставка податку на доходи фізичних осіб у 

країнах-членах ЄС за 2000-2013 рр. 
Джерело: див. рис. 2.6 
 

Як видно з рис. 2.7, з 2000 року по 2010 роки, середня ставка податку 

на доходи фізичних осіб знижувалася, лише у 2011 році спостерігалося 

незначне її підвищення. Скорочення ставок даного податку відбувається не 

ізольовано, а є частиною збалансованих дій, які можуть передбачати 

зниження рівня оподаткування для малозабезпечених платників або ж 

заходи компенсації втрати доходів. 

Якщо порівняти ставки ПДФО в Україні, то на перший погляд 

видається, що чинні ставки 15% і 20% із заробітної плати є невисокими, 

однак в Україні відсутній диференційований підхід до платників цього 

податку. В країнах ЄС при формуванні бази та ставки оподаткування 

доходів населення враховується фінансово-майнова нерівність громадян, є 

диференціація доходів працюючого населення. 

В Україні існує проблема ухилення від оподаткування доходів, що є 

однією з найгостріших проблем, що виокремлює її з-поміж більшості 

європейських країн. На масштаби ухилення від сплати податків впливає 

високий рівень податкових ставок, нерівномірний розподіл податкового 

навантаження, порушення принципу рівності платників перед законом, 

складність і недосконалість законодавства, яким регулюється 

підприємницька діяльність, зокрема податкового, недотримання норм 

законів, неефективність державної бюджетної політики.  

Одним із можливостей розподілу податкового навантаження на 

доходи громадян і прибутки господарюючих суб’єктів є запровадження 

податку на майно в країнах ЄС. Щодо такої практики Україні, то податок 

на нерухомість з'явився лише 2 роки тому, а механізм його справляння 
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змінився вже двічі: вперше – в середині 2014 року, коли було прийнято 

рішення обкладати не тільки житлову, а всю площу житлової нерухомості; 

вдруге – з початку 2015 року, коли депутати прийняли рішення знизити 

розмір пільги174. Загалом володіти майном в Україні (як рухомим, так і 

нерухомим) стало ще дорожче, що з великою ймовірністю призведе до 

зростання попиту на нерухомість за межами нашої країни, а також вдарить 

по внутрішньому автомобільному ринку, і змусить йти на різні хитрощі. 

Світова практика виробила основні принципи, що дозволяють 

організувати оподаткування нерухомості найбільш раціонально175:  

1. Об’єктом оподаткування виступають земля та будівлі. У деяких 

країнах один і той самий закон регулює оподаткування як землі, так і будов 

(Німеччина, Швеція); в інших – обкладання землі і будівель здійснюється 

на підставі різних законів (Австралія, Данія). 

2. Як основа для обчислення бази податку частіше за все виступає 

ринкова вартість оподатковуваних об’єктів. У Великобританії та Північній 

Ірландії, Франції за основу береться орендна вартість оподатковуваних 

об’єктів. 

3. При визначенні вартості нерухомого майна зазвичай 

використовується не індивідуальна оцінка кожного окремого об’єкта, а 

масова оцінка – систематична оцінка груп об’єктів нерухомості станом на 

певну дату, з використанням стандартних процедур і статистичного 

аналізу. 

4. Пільги надаються або соціально незахищеним платникам податків, 

або за типами нерухомості, що забезпечує здійснення суспільно корисних 

видів діяльності, або за об’єктами, що перебувають у державній 

(муніципальній) власності, щоб уникнути «перекладання грошей з однієї 

кишені в іншу». Перевага надання пільг, звичайно, віддається об’єктам 

(типів нерухомості), а не платників податків, відповідно до принципу: 

податком безпосередньо обкладається сама нерухомість, а не її власник. 

Таким чином, податкові надходження з податку на нерухомість 

обіцяють бути відносно стабільними і фіксованими, якщо механізм 

справляння буде правильно побудований. Тому ціллю врегулювання 

відносин у сфері оподаткування нерухомості в Україні на першій стадії 

введення податку допустимим є розгляд за базу оподаткування загальної 

площі нерухомості, а не ринкової вартості, як це практикує Польща, із 

наступним переходом до кадастрової форми оподаткування. Такий варіант 

є найбільш наближеним до умов сьогодення, але чимало аспектів в 

                                                           
174 Мединська Т.В. Реформа системи прямого оподаткування в Україні / Т.В. Мединська, Р.Ю. 

Черевата // Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в умовах євроінтеграційних 

процесів: матеріали науково-практичної інтернет-конференції (20 лютого 2015 р.). – Львів: ЛКА, 2015. – 

С. 28-30, С. 29. 
175 Гармонізація податкового законодавства: українські реалії : монографія / [Г.М. Білецька, М.В. 

Кармаліта, М.О. Куц та ін.]. – К.: Алерта, 2012. – 222 с., С.122-123. 
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українському законодавстві ще має бути переглянуто, проаналізовано та 

допрацьовано. 

Включення прямого єдиного податку до складу місцевих податків і 

зборів спричинило підвищення питомої ваги місцевих податків і зборів у 

структурі доходів місцевих бюджетів України в цілому. Зазначимо, що таке 

зростання відбулося, в основному, через збільшення кількості фізичних 

осіб-суб’єктів малого підприємництва. 

Як видно з рис. 2.8 і 2.9, значне зростання кількості єдиноплатників та 

надходження даного податку до доходів місцевих бюджетів України за 

2010-2014 рр. відбулося з 2012 року, коли були змінені правила 

оподаткування та введені 6 груп єдиноплатників.  

 
Рис. 2.8. Надходження єдиного податку до місцевих бюджетів 

України за 2010-2014 рр. у розрізі платників 
 

 

 
Рис. 2.9. Частка єдиного податку в доходах місцевих бюджетів 

України за 2010-2014 рр. у розрізі платників 
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Ця тенденція зберігається протягом 2012 і 2014 років, що спричинено 

збільшенням обсягів оборотів для фізичних осіб до 20 млн. грн. за рік, 

юридичні особи перейшли на діяльність в малому бізнесі як фізичні особи-

підприємці. 

За даними рис. 2.9 спостерігаємо, що найбільшу частку надходжень у 

доходах місцевих бюджетів України за 2012-2014 рр. приносять фізичні 

особи-підприємці, особливо після 2012 року, яка у 3 рази більша від 

надходжень єдиного податку з юридичних осіб. Ця тенденція зберігається 

протягом 2012-2014 років, що спричинено збільшенням обсягів оборотів 

для фізичних осіб до 20 млн. грн. за рік, юридичні особи перейшли на 

діяльність в малому бізнесі як фізичні особи-підприємці. 

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності, починаючи з 1 січня 2015 р. 

поділяються на 4 групи платників єдиного податку.  

В оновленому законопроекті були введені наступні зміни щодо 

застосування єдиного податку176: 

1. Розширено доступ до спрощеної системи оподаткування: 

– для виробників і продавців ювелірних і побутових виробів із 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 

– для реалізаторів корисних копалин місцевого значення, яким до 

введення цього законопроекту було заборонено перебувати на спрощеній 

системі оподаткування; 

– для кур’єрських послуг, а також послуг зв’язку, що не підлягають 

оподаткуванню. 

2. Завдяки змінам, внесеним до ПКУ, включенням до бази 

оподаткування єдиного податку простроченої кредиторської 

заборгованості передбачено лише для платників третьої групи, які є 

платниками ПДВ, а також для платників четвертої групи. 

3. Врегульовано питання про оподаткування деяких перехідних 

операцій юридичних осіб. 

4. Можливість перейти на спрощену систему оподаткування лише 

один раз у календарному році. 

6. Розв’язано проблему переходу із однієї групи до іншої, при цьому 

платник повинен подати заяву до Державної фіскальної служби (не 

пізніше, ніж за 15 днів до початку кварталу. Перевагою є те, що кількість 

переходів протягом року не обмежена. 

Економісти вважають, що такі новації в спрощеній системі 

стимулюватимуть розвиток малого бізнесу, а підприємці охоче 

скористаються можливістю перейти на спрощену систему оподаткування. 

                                                           
176 Податковий кодекс України від 28.12.2014 № 72-VIІІ : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua /laws. 

http://zakon4.rada/
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Такі дії відповідно позначаються на сплаті єдиного податку до місцевих 

бюджетів та в цілому збагатять надходження Зведеного бюджету України.  

Єдиний податок (або спеціальні режими оподаткування малого та 

середнього бізнесу) є також одним із важливих прямих податків в країнах 

ЄС. 

Так, скажімо, в Італії в малому бізнесі працює 80% загальної кількості 

зайнятих, у Данії – 92% виробничих підприємств є малими, на яких зайнято 

43% трудових ресурсів. Найбільше малих підприємств у країнах ЄС мають: 

Італія, Англія, Німеччина, Франція, Іспанія. При середній кількості малих 

підприємств (далі – МП) на 1000 жителів їх припадає 50 одиниць, Греція, 

Іспанія, Італія, Португалія мають 77 одиниць МП, Нідерланди, Данія, 

Франція відповідно 45177. 

У країнах Європи прийнято поділяти підприємства за розміром 

виходячи із чисельності працівників, тому підприємства поділяються на178:  

1) малі та середні підприємства (SMEs): з 1 до 249 зайнятих осіб;  

 мікропідприємства: менш ніж 10 зайнятих осіб;  

 малі підприємства: з 10 до 49 зайнятих осіб;  

 середні підприємства: з 50 до 249 зайнятих осіб;  

2) великі підприємства: з 250 та більше зайнятих осіб. 

Для більш детального порівняння, на рис. 2.10 представимо динаміку 

кількості мікро та малих підприємств, чисельності працюючих у країнах 

ЄС за період з 2010 р. по 2014 р.  

 
Рис. 2.10. Темпи приросту кількості малих і середніх підприємств 

та чисельності працюючих в країнах ЄС-27 за 2010-2014 рр. 
Джерело: авторська розробка за даними179 

                                                           
177 ANNUAL REPORT ON EUROPEAN SMEs 2012/2013 : European Commission : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: Помилка! Неприпустимий об'єкт гіперпосилання.. 
178 SME Performance Review : European Commission : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm. 
179 OECD Glossary of Statistical Terms: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stats.oecd.org 

/glossary/detail.asp? ID=6437. 
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На рис. 2.10 спостерігаємо, що після світової економічної кризи в 2010 

році дані показники різко зменшилися, але вже впродовж 2011-2014 рр. 

темпи зростання кількості підприємств та чисельності працюючих вийшли 

на висхідну точку. В Євросоюзі найбільшу частку займають мікро та малі 

підприємства – 98,7%, в яких зайнято більше 49,2% населення 

Європейського Союзу та додана вартість яких складає 39,4%.  

З урахуванням вищенаведеного, орієнтирами реформування системи 

прямого оподаткування в Україні до вимог ЄС мають стати: 

- забезпечення виконання системою прямого оподаткування усіх 

властивих податкам функцій, а не лише фіскальної;  

 - стимулювання динамічного збалансованого розвитку економіки і 

промисловості;  

 - заохочення інвестиційної та інноваційної діяльності через 

обґрунтовані податкові ставки і пільги;  

 - стимулювання розвитку самозайнятості населення, активізація 

створення малих підприємств;  

 - забезпечення поступового збільшення податкового навантаження на 

забруднювачів навколишнього природного середовища та енерговитратні 

виробництва (підвищення ролі екологічного податку). 

Реалізація пріоритетності стимулюючих та регулюючих функцій 

прямого оподаткування має стати дієвим важелем детінізації економіки. 

Зокрема в напрямку вирівнювання податкового тягаря, спрощення 

податкової системи, мінімізації витрат платників та держави на здійснення 

адміністрування основних прямих податків, забезпечення стабільності 

законодавчого регулювання, усунення порушень в роботі державної 

фіскальної служби.  

 

 

2.6. Бюджетне забезпечення функціонування аграрного сектору 

України  

 

Бюджетні видатки є одним із вагомих джерел стимулювання 

економічного зростання як країни в цілому, так і окремих її галузей.  

Важливість оцінки ефективності державних видатків є очевидною, 

оскільки рівень ефективності використання бюджетних коштів дає 

можливість уникнути бюджетних ризиків сьогодні і в майбутньому, 

забезпечити фінансову стійкість, упевнено рухатись у напрямі соціально-

економічного розвитку. Необхідність оцінки продиктована, передусім, 

суспільною потребою нарощування обсягів виробництва, зростання ВВП, 

подолання бідності, зниження рівня безробіття, поліпшення соціальних 

стандартів життя. Отже, ті виклики, які стоять сьогодні перед країною, 

вимагають якомога продуктивнішого використання будь-якого засобу і 
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ресурсу, кожної бюджетної копійки для стимулювання економічного 

розвитку, нарощування обсягів виробництва і досягнення кращих 

результатів у соціальній сфері. Хоча на законодавчому рівні питання 

ефективності не врегульовано, ефективність використання бюджетних 

коштів є одним з головних принципів, на якому ґрунтується бюджетна 

система України. Проте задекларовані положення і практика використання 

бюджетних коштів указують на суттєвий дисбаланс між законодавчими 

намірами і реальністю. 

Економічна ефективність держави у видатковій політиці полягає в 

матеріальному прирості основних фондів у виробничій і невиробничій 

сферах, збільшенні прибутків підприємств, наданні якісної освіти, 

підготовці кваліфікованих кадрів для галузей економіки, створенні 

належних умов у сфері охорони здоров’я, тощо. Тому критерії оцінки 

ефективності видатків бюджету повинні бути не формальними, а 

конкретними та обґрунтованими. Наприклад, у сфері охорони здоров’я 

критерієм оцінки має бути суттєве зниження рівнів смертності та 

захворюваності.  

Головним завданням бюджетної політики України в сучасних умовах 

повинно бути, передусім, скорочення непродуктивних видатків бюджету, 

оскільки це негативно позначається на фінансовому стані держави. 

Прикладів незаконного, неефективного використання бюджетних коштів 

при виконанні державного бюджету можна навести дуже багато, оскільки 

ці випадки є непоодинокими, а навпаки, прогресують і набирають рис 

системного явища. Отже, неможливо суттєво посилювати результативність 

державних видатків, активізувати економічне життя країни, створювати 

інвестиційно привабливе середовище, забезпечувати стале зростання 

економіки, поліпшувати умови життя та підвищувати соціальні стандарти. 

Нераціональне направлення бюджетних видатків на споживання, 

відсутність чітких макроекономічних орієнтирів, низький рівень 

бюджетної дисципліни знижують ефективність використання бюджетних 

ресурсів і сповільнюють розвиток національної економіки. 

Однією з умов економічного зростання є фінансування державою 

економічної діяльності. Серед видатків на економічну діяльність дуже 

важливими є видатки на сільське господарство. Сучасна економічна наука 

характеризується формуванням нового погляду на глобальну місію 

сільського господарства. Аграрний сектор прийнято розглядати з позицій 

мультифункціональності сільського господарства, тобто сприймати його 

не лише постачальником продовольства і сільськогосподарської сировини 

для галузей промисловості, а розглядати як систему, що виконує три 

фундаментальні функції: економіко-виробничу, соціальну та екологічну. 

При цьому, чим більш розвиненим є суспільство у соціально-економічному 

контексті, тим більшого значення набуває екологічне і соціальне 

навантаження на аграрний сектор. Ця галузь потребує великої уваги з боку 
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держави, і так склалося в сучасній світовій економіці, що практично в усіх 

країнах сільське господарство є дотаційним. Підтримка сільського 

господарства не є зараз проблемою окремої країни, а є нагальною потребою 

розвитку сучасної економіки. Якщо бідні країни, які розвиваються, 

змушені задовольнятися низьким рівнем державної підтримки сільського 

господарства, то високорозвинені країни мають значний досвід у 

проведенні ефективної підтримки аграрної сфери.  

Аграрний сектор є однією з найголовніших галузей економіки 

України. Це підтверджується значною часткою у ВВП країни, кількістю 

зайнятих у галузі, експортним потенціалом. Можемо стверджувати, що 

сільське господарство з об'єктивних причин залишається однією з 

найбільш ризикових галузей. Саме тому у вирішенні проблеми зниження 

ступеня ризиків у сільському господарстві активну участь має брати 

держава. Це підтверджується як світовим досвідом державного 

регулювання агровиробництва, так і системними структурно-галузевими 

зрушеннями в економіці України.  

Найближчими роками регулювання сільськогосподарського 

виробництва і сільського розвитку планується здійснювати у відповідності 

до «Стратегічних напрямів розвитку сільського господарства України на 

період до 2020 року»180. Метою стратегії є розвиток сільського 

господарства як високоефективної конкурентоспроможної на 

внутрішньому і зовнішньому ринках галузі економіки, яка забезпечує 

продовольчу безпеку держави, виробництво високоякісної 

сільськогосподарської продукції в обсягах, достатніх для задоволення 

потреб населення і переробних галузей, та надійну економічну основу 

соціально- економічного розвитку українського села. Основними 

стратегічними цілями розвитку сільського господарства з урахуванням 

зазначеної мети є:  

1. Збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції 

для досягнення продовольчої безпеки держави, доведення рівня 

споживання населенням харчових продуктів до науково обґрунтованих 

норм та суттєвого нарощення обсягів її експорту.  

2. Розширення виробництва органічної продукції. 

3. Збільшення експорту сільськогосподарської продукції. 

4. Підвищення доходності сільськогосподарського виробництва. 

5. Підвищення продуктивності та оплати праці в сільському 

господарстві. 

Для досягнення поставлених завдань Стратегія передбачає 

використання низки фінансових важелів, а саме: 

                                                           
180 Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року /за ред. 

Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2012. – 182 с. 
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– встановлення державних дотацій за приріст поголів’я корів у 

сільськогосподарських підприємствах, фермерських господарствах та 

особистих селянських господарствах (господарствах населення); 

– забезпечення фінансової підтримки виробників молока при 

придбанні сучасних машин і обладнання для ферм та комплексів за рахунок 

здешевлення коротко- і довгострокових кредитів, удосконалення 

фінансового лізингу та економічних відносин з постачальниками 

матеріально-технічних ресурсів. 

– запровадження часткової компенсації вартості придбання 

високопродуктивного поголів’я тварин, технічних засобів, новітнього 

обладнання тощо усім малим і середнім формам господарювання на селі;  

– надання субсидії за вироблену сільськогосподарську продукцію 

малим і середнім суб’єктам господарювання на селі;  

– забезпечення довгострокової підтримки (на 5-10 років) розвитку 

тваринницької продукції, зокрема скотарства; 

− надання пріоритетності державної підтримки малим та середнім 

підприємствам при здійсненні заходів державних програм, залучення 

малих форм підприємництва до участі у програмах державної підтримки; 

− запровадження системи державної підтримки 

несільськогосподарських видів діяльності, здійснення заходів щодо 

стимулювання розміщення нових підприємств легкої, харчової та інших 

галузей промисловості, сервісних організацій в сільській місцевості з 

метою створення додаткових робочих місць для сільських жителів  

– посилення регулюючих властивостей оподаткування (забезпечення 

реалізації принципів рівнонапруженості та справедливості в 

оподаткуванні);  

– формування сприятливого середовища господарювання шляхом 

удосконалення діючого спеціального режиму оподаткування доходів від 

сільськогосподарської діяльності, відновлення функціонування плати за 

землю та запровадження раціональної системи земельних рентних 

платежів; 

– недопущення непродуктивних бюджетних втрат через 

недосконалість податкових механізмів, спрямованих на підтримку 

розвитку сільського господарства;  

– опрацювання ефективного інструментарію оподаткування в розрізі 

наступних груп обов’язкових платежів товаровиробників державі: 

оподаткування доходів, майнового (у тому числі земельного) 

оподаткування, акцизного (непрямого) оподаткування, справляння 

соціального податку (внеску), митно-тарифного регулювання розвитку 

агропромислового виробництва; 

– формування інструментарію та механізмів прямого оподаткування 

сільськогосподарських товаровиробників з урахуванням:  
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а) необхідності посилення ролі земельних платежів у системі 

фінансового регулювання земельних відносин та вдосконалення 

методичних підходів до визначення бази їх справляння з метою 

відображення реальних розмірів рентних доходів та обґрунтування 

оптимального розміру ставок;  

б) забезпечення співіснування двох каналів вилучення доходів 

сільськогосподарських товаровиробників до бюджету – податку на 

прибуток та податку за сільськогосподарські угіддя;  

– функціонування раціональної системи обов’язкових платежів за 

землі сільськогосподарського призначення з метою посилення фіскальної 

ролі земельних рентних платежів, забезпечення належного регулювання 

земельних відносин, обороту сільськогосподарських угідь та створення 

передумов їх цільового і ефективного використання;  

– здійснення прямих бюджетних виплат товаровиробникам у порядку 

та обсягах, що не суперечать взятим зобов’язанням перед СОТ; 

– збільшення видатків Державного бюджету України на соціально-

економічний розвиток сільських територій (в обсягах не менше 1% ВВП). 

Передбачається, що реалізація розроблених стратегічних напрямів 

розвитку сільського господарства дозволить досягти значного збільшення 

обсягів виробництва і значного підвищення якості сільськогосподарської 

продукції, зниження її собівартості, підвищення продуктивності праці, 

зростання дохідності й конкурентоспроможності галузі, вирівнювання 

пропорцій та соціально-економічного розвитку сільських територій. 

Останніми роками спостерігається негативна тенденція до зниження 

частки видатків на сільське господарство у видатках бюджетів України 

(рис. 2.11). 

 

 
Рис. 2.11. Динаміка значимості видатків на сільське господарство 

у бюджетах України181 

                                                           
181 Тут і далі – авторські розрахунки за: 1) Звітність про виконання бюджетів України за 2009–2014 

роки [Електронний ресурс] / Державне казначейство України, Міністерство фінансів України. – Режим 

доступу : http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477; 2) Підтримка сільського 

господарства і кредитування [Електронний ресурс] / Міністерство аграрної політики та продовольства 

України. – Режим доступу : http://www.minagro.kiev.ua/page/?12103. 
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За українським законодавством питома вага видатків на фінансування 

розвитку сільського господарства має становити не менше 5% видатків 

Державного бюджету, що не відповідає реаліям (рис. 2.11). Однак 

законодавчо не визначено, які ж з них вважати видатками саме на розвиток 

сільського господарства. Сучасна оцінка реальних видатків держави на 

сільське господарство ускладнюється постійними змінами бюджетної 

класифікації, які призводять до зміни структури видатків на сільське 

господарство з бюджетів різних рівнів. Вважаємо, що видатки Державного 

бюджету, які спрямовуються на розвиток сільського господарства, 

здійснюються не лише за кодом функціональної класифікації 0421 

«Сільське господарство». Є також видатки за кодом 0482 «Дослідження і 

розробки у сфері сільського господарства, лісового господарства та 

мисливства, рибного господарства», а також видатки, розпорядником яких 

є Міністерство аграрної політики, що не відносяться до коду 0421, але, 

безперечно, впливають на розвиток сільського господарства. Крім 

вищезазначених видатків, Міністерство аграрної політики фінансує також 

інші програми. Більшість цих сум витрачається на освіту (підготовка кадрів 

вищими навчальними закладами, післядипломна освіта, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації кадрів), а також на розвиток комунального 

господарства у сільській місцевості, допомогу на забезпечення житлом, 

духовний та фізичний розвиток. Всі ці видатки можемо віднести до таких, 

які прямо чи опосередковано впливають на розвиток сільського 

господарства. 

Варто зазначити, що в Україні, крім Міністерства аграрної політики, 

існують інші розпорядники коштів, що виділяються з бюджету на сільське 

господарство. Такими за останні роки були: Міністерство промислової 

політики; Державний комітет України по водному господарству; 

Державний комітет України по земельних ресурсах; Українська академія 

аграрних наук; Державний комітет України у справах будівництва, 

архітектури та житлової політики; державні адміністрації областей та 

Автономної Республіки Крим. Разом ними витрачається близько третини 

загальної суми коштів на сільське господарство. Вони направляються на 

фінансування таких програм: фінансова підтримка виробництва та 

створення нових вітчизняних засобів захисту рослин і регуляторів росту 

рослин, їх державне випробування та реєстрація; керівництво та 

управління у сфері водного господарства; експлуатація загальнодержавних 

і міжгосподарських державних меліоративних систем; керівництво та 

управління у сфері земельних ресурсів; проведення земельної реформи; 

видача державних актів на право приватної власності на землю в сільській 

місцевості та розвиток системи кадастру; докорінне поліпшення земель 

науково-дослідних господарств; селекція у тваринництві та птахівництві в 
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науково-дослідних господарствах; селекція сільськогосподарських 

культур у ланках первинного рослинництва.  

Міністерство аграрної політики хоч і є головним розпорядником 

коштів, що витрачаються на розвиток сільського господарства, проте на 

його частку припадає лише 75-80% коштів, тому робити висновки про 

відповідність обсягів фінансування розвитку сільського господарства 

задекларованим 5% видатків бюджету неможливо. Немає змоги також 

здійснити такий аналіз з урахуванням лише коштів, виділених за кодом 

0421 «Сільське господарство», оскільки їх частка у загальній сумі видатків, 

що витрачаються на розвиток сільського господарства, є ще нижчою – 65-

75%. Вважаємо, що питому вагу видатків бюджету, спрямованих на 

розвиток сільського господарства, варто визначати з урахуванням таких 

складових: видатки на сільське господарство; дослідження і розробки у 

галузі сільського господарства; інші видатки, розпорядником яких є 

Міністерство аграрної політики.  

Останніми роками в Україні не існує тенденції до постійного 

зростання в динаміці видатків, що впливають на сільське господарство 

(табл. 2.8.). 

Таблиця 2.8.  

Динаміка показників видатків Державного бюджету, 

які впливають на розвиток сільського господарства 

Видатки 

Темп росту, % 

2006/ 

2005 

2007/ 

2006 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

Сільське господарство  136,4 118,5 117,7 61,8 121,3 102,6 96,5 103,6 75,8 

Дослідження і 

розробки у сфері 

сільського 

господарства 

112,2 112,9 222,1 85,9 112,1 106,1 112,0 91,2 90,3 

Інші видатки, що 

здійснюються 

Міністерством 

аграрної політики 

145,8 99,5 172,4 97,0 121,4 106,1 108,8 72,8 93,4 

Всього видатків, які 

впливають на 

розвиток сільського 

господарства 

136,2 115,0 129,8 70,2 120,6 102,1 101,1 93,3 80,2 

 

Спостерігається негативна тенденція до зменшення питомої ваги 

зазначених видатків у видатках бюджету (рис. 2.12). 

Частка всіх видатків, що впливають на розвиток сільського 

господарства, останніми роками становила від 1,8% до 5,8%. Тобто, якщо 

брати до уваги лише видатки, що здійснює Міністерство аграрної політики, 

то їх питома вага не досягає 5% видатків бюджету, а якщо врахувати, що 

видатки на розвиток сільського господарства здійснюють також інші 

розпорядники, то питома вага зазначених видатків у докризовий період 
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становила більше 5% загальної суми видатків бюджету. Найбільш складна 

ситуація для аграріїв склалась у 2014 р., коли на їх потреби з Державного 

бюджету було виділено лише 1,8% коштів. 

Проведені розрахунки дозволяють стверджувати, що частка видатків 

Державного бюджету України на фінансування сільського господарства 

починаючи з 2008 р. є меншою, ніж передбачені законодавством 5% 

видатків бюджету. Крім того, не всі з цих видатків впливають на розвиток 

сільського господарства, тому що більшість з них тільки підтримують його 

сучасний стан. 

 
Рис. 2.12. Динаміка питомої ваги видатків, які впливають на 

розвиток сільського господарства, у загальній сумі видатків 

Державного бюджету 
 

Останнім часом у фінансуванні видатків Міністерства аграрної 

політики намітилась негативна тенденція – кошти виділяються значно 

менше запланованих обсягів. У 2009 р. не виконано планових призначень 

на 2,6 млрд грн (21%), з них на здійснення фінансової підтримки 

підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення 

кредитів – на 38%, бюджетну тваринницьку дотацію та державну 

підтримку виробництва продукції рослинництва – на 19%. У 2010 р. 

недовиконання становило набагато менше – 484,3 млн грн, або 6,2% 

запланованого обсягу видатків. У 2014 році невиконання знову значно 

зросло і становило 1,1 млрд грн (16,73%). На 58% недовиконано програму 

державної підтримки галузі тваринництва; на 56% – програму підтримки 

розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників, ягідників; 

на 40% – програму проведення земельної реформи. Законом «Про 
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Державний бюджет на 2016 рік» фінансування Міністерству аграрної 

політики та продовольства передбачено у обсязі лише 1,5 млрд грн182. 

У таблиці 2.9 представлено динаміку найбільш значних видатків 

Міністерства. Розрахунки дозволяють стверджувати, що останніми роками 

не існує певної програми, що має найбільш важливе значення. Крім того, 

2012-2014 роки характеризуються відсутністю деяких традиційних 

програм, зокрема «Здійснення фінансової підтримки підприємств 

агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів» 

(відновлена у 2015 році) та «Підготовка кадрів для агропромислового 

комплексу Національним аграрним університетом». 

Таблиця 2.9. 

Структура видатків Міністерства аграрної політики України  

Видатки Міністерства аграрної політики 2011 2012 2013 2014 

Підготовка кадрів для агропромислового 

комплексу вищими навчальними закладами  
26,08 34,47 28,31 35,10 

Організація і регулювання діяльності 

установ в системі ветеринарної медицини 
16,64 22,24 24,77 30,14 

Державна підтримка галузі тваринництва 1,38 2,99 10,04 6,75 

Керівництво та управління у сфері 

земельних ресурсів 
5,96 9,18 7,64 8,56 

Витрати Аграрного фонду на зберігання 

об’єктів державного цінового регулювання, 

які зараховані до державного продовольчого 

резерву 

3,02 2,88 6,93 1,81 

Закладення і нагляд за молодими садами, 

виноградниками та ягідниками 
3,93 3,87 1,32 0,8 

Організація та регулювання діяльності 

установ в системі Державної інспекції 

сільського господарства України 

4,47 0,31 0,22 0,002 

Здійснення фінансової підтримки 

підприємств агропромислового комплексу 

через механізм здешевлення кредитів 

7,94 0,00 0,00 0,00 

Підготовка кадрів для агропромислового 

комплексу Національним аграрним 

університетом 

5,98 0,00 0,00 0,00 

Інші видатки 24,60 24,06 20,77 16,84 

 

Останніми роками найбільш значними проблемами у державному 

фінансуванні аграрного сектору України варто назвати невідповідність 

державної фінансової підтримки задекларованим обсягам фінансування, а 

також недофінансування запланованих бюджетних призначень та 

негативну тенденцію щодо зменшення обсягів підтримки, причиною яких 

                                                           
182 Про Державний бюджет України на 2016 рік : Закон України № 928-VІІI від 25 грудня 2015 

року [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-19/paran136#n136 (доступ 18.01.2016 р.). 
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є прогресуюча нестача бюджетних ресурсів. З урахуванням зазначених 

факторів пропозиції щодо оптимізації державного фінансування галузі 

мають включати законодавче прийняття державної стратегії підтримки 

сільського господарства та розробку на її основі тактичних завдань 

відповідно до стану економіки країни загалом та сільського господарства 

зокрема, а також до світових тенденцій фінансування аграрного сектору. 

Мають бути розроблені дієві механізми виконання бюджетних програм, які 

б забезпечили найефективніший розподіл бюджетних коштів та 

найшвидше їх надходження до сільськогосподарських виробників. Крім 

цього, необхідно досягти мінімізації бюджетних витрат на виконання 

запроваджених програм, забезпечення проведення конкурсів серед 

потенційних виконавців цих програм з метою унеможливлення зловживань 

під час розподілу та витрачання бюджетних коштів. Виконання 

поставлених завдань має стабілізувати стан сільського господарства в 

умовах подолання наслідків світової фінансової кризи, а в майбутньому – 

досягти стабільного росту показників його розвитку, крім того – підвищити 

конкурентоспроможність вітчизняної продукції сільського господарства на 

світових ринках та призупинити занепад сільських територій. 

 

 

2.7. Пріоритетні напрями фінансування лісового господарства в 

умовах сталого розвитку галузі  

 

Сучасний розвиток лісового господарства України поступово набуває 

пріоритетного значення, оскільки стан лісової галузі сьогодні надзвичайно 

нестабільний – це технологічна відсталість; надмірна вирубка лісів; 

радіоактивне забруднення лісів, що знаходяться в Чорнобильській зоні; 

масове, а в більшості випадків, незаконне вирубування молодих дерев 

тощо. 

У лісовому господарстві не відбулось переходу від централізованого 

управління господарською діяльністю підприємствами до ідентифікованої 

економічної їх відповідальності за наслідки господарювання на основі 

вільної конкуренції та з урахуванням повноважень органів державної влади 

і органів місцевого самоврядування. Залишаються належно не 

визначеними об’єкти природних ресурсів для здійснення лісівництва та 

економічна відповідальність за їх використання: деревина у стані росту – 

головна продукція лісівництва і земля як головний природний ресурс183. 

Лісове господарство України відноситься до господарських 

комплексів, що мають стратегічне значення для національної економіки, 

охоплює усі процеси, що пов'язані з відтворенням та використанням 

                                                           
183 Шершун М. Реформування у галузі лісового господарства в контексті проведення економічних 

реформ в Україні / М. Шершун // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 9-11. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2011_10_5. 
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стратегічного ресурсу – лісу. Він займає порівняно незначне місце у 

промисловому виробництві України. Тому одним із основних завдань на 

шляху реалізації сучасної моделі економічного зростання держави є 

розвиток національного ринку із збалансуванням його внутрішньої і 

зовнішньої складових за умови випереджального зростання внутрішнього 

споживання. Проте пріоритетним завданням є пошук шляхів самостійного 

виживання державних лісогосподарських підприємств на основі реальної 

оцінки їх конкурентної позиції на ринку та обґрунтування адекватних 

рішень відповідно до поточної та перспективної ринкової кон'юнктури184. 

В Україні формується комплекс інституційних, організаційних та 

управлінських засад сталого розвитку лісового господарства, які одночасно 

спрямовані на використання природних ресурсів та збереження довкілля.  

Лісові ресурси служать основою економічної системи ведення 

лісового господарства, а обсяги їх використання встановлюються такі, що 

забезпечують безперервність виконання лісами еколого-економічних 

функцій (захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих, ресурсних). 

За рахунок використання лісових ресурсів лісове господарство 

отримує власні кошти для відтворення лісів, проведення лісівничих, 

лісоохоронних та інших заходів (державою за останні роки фінансується 

близько 30 відсотків від загальних витрат та ведення лісового 

господарства)185. 

Варто відмітити, що сталий розвиток визначено ООН як основний 

напрям цивілізації на ХХI століття. Поклавши в основу піднесення держави 

добробут і безпеку людини, її прагнення жити в гармонії з природою, 

взявши до уваги основні ідеї і принципи, закріплені в Декларації Ріо-де-

Жанейро з навколишнього середовища та розвитку від 14 червня 1992 року 

й підтверджені в основному результативним документом Конференції 

ООН зі сталого розвитку «Ріо+20» «Майбутнє, якого ми прагнемо» від 22 

червня 2012 року, Україна започаткувала процес змін, що забезпечить її 

перехід до сталого розвитку186. 

Проте ключовим питанням залишається національно орієнтоване 

трактування сталого розвитку. Стосовно України це обумовлено 

поєднанням у рамках категорії сталий розвиток двох складових, а саме 

«зеленої» та «синьої» економіки. Якщо перша пов’язана із проблемними 

питаннями екологізації економічної діяльності в галузевому розрізі, то 

друга стосується здебільшого територіальних питань сталого розвитку, 

                                                           
184 Щодо діяльності Державного комітету лісового господарства України: Інформаційно-

аналітичні та довідкові матеріали до колегії від 25.10.2008 / Держкомлісгосп України. – К., 2008. – 59 с. 
185 Лісокористування [Електронний ресурс] – Джерело доступу: 

http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article;jsessionid=CDD57B4213360D89C901AC1D51FA9E9

4?art_id=101934&cat_id=32876 (28.01. 2016). – Назва з екрану 
186 Наукові основи національної стратегії сталого розвитку України / [за наук. ред. акад. НААН 

України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика]; Державна установа «Інститут економіки природокористування та 

сталого розвитку Національної академії наук України». –К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. – 40с., С 4. 

http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article;jsessionid=CDD57B4213360D89C901AC1D51FA9E94?art_id=101934&cat_id=32876
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article;jsessionid=CDD57B4213360D89C901AC1D51FA9E94?art_id=101934&cat_id=32876
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охоплюючи регіональний та локальний просторові рівні. Таким чином, 

тільки поєднуючи ці два напрями, можливо упорядкувати та спрямувати 

економічну діяльність на досягнення комплексного ефекту від реалізації 

програмних положень сталого розвитку187. 

Пріоритетними напрямами збалансованого використання лісових 

ресурсів, на думку вітчизняних науковців, є наступні: 

– розширення площ лісовідновлення та раціональне лісокористування 

шляхом упровадження новітніх технологій, збільшення площі лісів за 

рахунок лісотехнічної рекультивації девастованих і низькопродуктивних 

земель з метою доведення її до науково обґрунтованих норм; 

– здійснення лісокористування на основі науково обґрунтованого 

лісовпорядкування для забезпечення безперервності сировинного ресурсу 

(деревини) та продуктивності еколого-соціальних функцій лісу; 

– відновлення та розширення мережі полезахисних й інших захисних 

смуг і наближення їхньої структури до виконання функцій екологічної 

мережі188. 

Для стабільного розвитку лісової галузі потрібне і відповідне 

фінансове забезпечення. На думку, О.Є. Гудзь, фінансове забезпечення є 

можливістю забезпечення діяльності суб’єкта господарювання 

необхідними фінансовими ресурсами189, а не просто покриттям 

відтворювальних витрат за рахунок акумульованих власних коштів190 

суб’єкта, асигнувань державного бюджету та інших фінансових джерел. 

Якщо бути ще більш точним, то фінансове забезпечення є процесом 

забезпечення діяльності суб’єкта господарювання необхідними 

фінансовими ресурсами різними методами, з використанням різних 

інструментів191. 

Механізм фінансування лісового господарства досліджується багатьма 

відомими вітчизняними й зарубіжними вченими. Більшість із них вважає, 

що ефективного та стабільного розвитку лісової галузі можна досягнути 

тільки завдяки належному фінансуванню потреб її відтворення. Однією з 

найважливіших складових підвищення ефективності лісогосподарського 

виробництва є фінансове забезпечення його підприємств, включаючи 

кредитування, податкові відносини, фінансову підтримку 

лісогосподарських товаровиробників, страхування. Саме ці чинники, за 

                                                           
187 Там само. 
188 Наукові основи національної стратегії сталого розвитку України / [за наук. ред. акад. НААН 

України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика]; Державна установа «Інститут економіки природокористування та 

сталого розвитку Національної академії наук України». –К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. – 40с., С. 9. 
189 Гудзь О.Є. Забезпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств у період 

змін та стабілізації / О.Є.Гудзь // Сільське господарство України, 2013 статистичний збірник 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: agrofin/com/ua/filez/gudz36pdf 
190 Кашенко О.Л. Системне управління фінансів / О.Л. Кашенко – Суми: Довкілля, 2001. – 98 с. 
191 Худолій Л.М. Методи та інструменти фінансового забезпечення аграрного бізнесу України / 

Л.М. Худолій // Наук. вісн. НУБіП України. – 2014. – Вип. 200, Ч. 3. – С. 9-14. 
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визначенням міжнародних експертів, на 80% формують ринкове 

середовище, без якого цивілізований ринок існувати не може192. 

Проблема фінансування лісової галузі тісно пов’язана з її 

специфічними особливостями – довготривалим періодом лісовирощування 

та поєднання у цьому процесі сил природи і праці.  

На думку багатьох вчених та практиків в галузі лісового господарства, 

реформування галузі потребує вдосконалення механізму фінансування 

лісового господарства з урахуванням регіональних особливостей, 

вдосконалення системи оподаткування, оновлення системи продажу 

необробленої деревини тощо. 

Таким чином, особливості функціонування лісової галузі вимагають 

стабільного фінансового забезпечення. Тільки такий стан дає можливість 

сталого розвитку та формування конкретної стратегії розвитку лісового 

господарства в контексті вивчення та використання європейського досвіду 

в частині фінансового забезпечення. Тому актуальність і своєчасність цієї 

проблеми зростає в силу сучасного реформування лісового господарства.  

«Лісове господарство – на межі катастрофи. Галузь отримала лише 

одну п’яту від минулорічного фінансування у Держбюджеті-2016. Досить 

часто виникають питання такого змісту: «Як будуть фінансуватися лісові 

заповідники і НПП? Що буде з лісовою авіаохороною, яка має попереджати 

та гасити лісові пожежі? На які кошти буде відновлюватися зрубаний ліс? 

Що буде з південними лісгоспами, які не нарубують собі і на третину 

зарплати? Скидається на те, що відбувається цілеспрямоване 

банкрутування лісового господарства»193. 

Втрата лісогосподарськими підприємства фінансової стабільності 

носить не лише фінансово-економічні наслідки, але й соціальні, екологічні 

та негативно відображається на цінності деревини та погіршені товарної і 

асортиментної структури деревини. 

Сьогодні, коли економіка знаходиться в занепаді і майже в більшості 

галузях національної економіки існує безліч різноманітних проблем, 

фінансовий стан лісогосподарських підприємств має бажати кращого. 

Нестабільність української економіки та національної валюти, нестача 

обігових коштів фінансових активів підприємств призводять до постійного 

зменшення обсягів випущеної продукції, її якості та 

конкурентоспроможності на ринку194. 

                                                           
192 Саблук П. Т. Стан і перспективи розвитку агропромислового комплексу України / П.Т. Саблук 

// Економіка України. – 2008.– № 12. – С. 4-18., С. 11. 
193 Реформування лісової галузі повністю провалена – прес-реліз [Електронний ресурс] – Джерело 

доступу: http://sfmu.org.ua/ua/news/743-reforma-lisovoi-haluzi-povnistiu-provalena-pres-reliz (28.01. 2016). – 

Назва з екрану. 
194 Олександренко І.В. Напрями покращення фінансового стану лісогосподарських підприємств / 

І.В. Олександренко, Л.І. Іщук // Економічний форум. – 2014. – №4. – С. 150-157. 

http://sfmu.org.ua/ua/news/743-reforma-lisovoi-haluzi-povnistiu-provalena-pres-reliz
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Згідно статті 98 Лісового кодексу України195 видатки на підвищення 

продуктивності, поліпшення якісного складу лісів, їх відтворення і охорони 

здійснюються за рахунок: а) державного бюджету та власних коштів 

підприємств, установ і організацій лісового господарства – щодо лісів 

державної власності; б) місцевого бюджету та власних коштів підприємств, 

установ і організацій лісового господарства – щодо лісів комунальної 

власності; в) власних коштів власників лісів – щодо лісів приватної 

власності. Видатки на зазначені заходи можуть здійснюватися за рахунок 

інших джерел, не заборонених законом. Видатки на підвищення 

продуктивності, поліпшення якісного складу лісів державної і комунальної 

власності, їх охорону, захист і відтворення фінансуються шляхом цільового 

виділення коштів державного та місцевих бюджетів для реалізації 

загальнодержавних, державних і регіональних (місцевих) програм ведення 

лісового господарства, головною з яких є державна цільова програма «Ліси 

України». 

Протягом останніх років частка видатків лісового господарства, яка 

фінансується з державного бюджету постійно знижувалась. Розподіл цих 

коштів є дуже нерівномірний. Більшість успішних, з фінансової точки зору 

лісових підприємств Полісся та Карпат, частина підприємств Лісостепової 

зони повністю відмовились від бюджетного фінансування і ведуть лісове 

господарство за рахунок власних коштів, отриманих від продажу лісових 

продуктів. 

Згідно чинного законодавства фінансування лісової галузі 

здійснюється з таких джерел: централізовані кошти – кошти загального 

(8,1%) та спеціального фонду (0,3%) державного бюджету; кошти місцевих 

бюджетів (0,002%); власні кошти – виручка від реалізації лісової продукції 

(товарів та послуг) та від реалізації майна та оренди основних засобів 

(91,6%)196. 

Сьогодні головним джерелом для ведення лісового господарства в 

цілому по Україні є власні кошти підприємств, які формуються від 

реалізації продукції лісозаготівель. Протягом 2014 р. частка вказаної 

діяльності склала 91,6% від загальних обсягів продукції, робіт та послуг 

лісового господарства.  

Подальший розвиток лісової галузі без реформування фінансової 

системи ускладнюється. Створення нових лісових насаджень, їх охорона та 

використання вимагають значного збільшення власних коштів, мобілізація 

яких стає неможливою до того часу, поки різні компоненти лісу не 

залучатимуться в господарський оборот.  

                                                           
195 Лісовий кодекс України [Електронний ресурс] – Джерело доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3852-12 
196 Інформація про виконання завдань і заходів Державної цільової програми «Ліси України» у 

2014 році [Електронний ресурс] – Джерело доступу: 

http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article;jsessionid=430450044D8E4F3C4336E83F88EB8012.a

pp1?art_id=142853&cat_id=34185 (28.10. 2015). – Назва з екрану 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3852-12
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article;jsessionid=430450044D8E4F3C4336E83F88EB8012.app1?art_id=142853&cat_id=34185
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article;jsessionid=430450044D8E4F3C4336E83F88EB8012.app1?art_id=142853&cat_id=34185
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Тому, щоб вивести систему фінансування лісової галузі на якісно 

новий рівень, варто звернути увагу на досвід європейських країн. Державна 

підтримка лісового господарства здійснюється в основному за рахунок 

спеціальних податків із споживачів деревини або лісовласників. Як показує 

досвід, в деяких країнах ЄС лісове господарство отримує цільові дотації з 

державного бюджету. 

Досвід передових країн Європи (Фінляндія, Німеччина, Польща) 

свідчить, що науково–обґрунтоване ведення лісового господарства, 

раціональне комплексне використання лісових ресурсів в поєднанні з 

ефективними заходами їх збереження і відтворення незалежно від 

власнісного статусу лісів і народногосподарського призначення, стає 

важливим підґрунтям створення власної еколого-економічно орієнтованої 

системи фінансування лісовирощування197. 

В результаті проведеного дослідження встановлено, що в сучасних 

умовах, коли перед світовою спільнотою постало питання вирішення 

глобальних екологічних проблем, фінансування лісового господарства 

виходить на якісно новий рівень. Тому на даному етапі важливим 

завданням є не дати галузі занепасти та зберегти й підтримати той рівень 

розвитку лісового господарства, який є на даний момент. Однак ми 

очікуємо підвищення ефективності впровадження державної політики в 

частині фінансової підтримки та позитивних зрушень і росту показників 

функціонування лісової галузі України. 

Для стратегічного управління та прийняття ефективних рішень щодо 

фінансування лісової галузі, доречним є вивчення досвіду розвинутих 

європейських кран з метою оптимального використання в цілях 

реформування сучасної вітчизняної лісової галузі. Тільки завдяки 

органічному поєднанню законотворчої сторони щодо фінансування галузі 

та практичної діяльності можна досягти позитивних результатів.  

 

 

2.8. Удосконалення обліково-аналітичного аспекту розвитку 

соціально-економічних систем регіонів України як нагальна 

передумова зміцнення економічної безпеки держави  

  

Стратегічним завданням українського суспільства (яке має підвищений 

рівень соціально-економічних очікувань) і обраної ним влади є становлення 

ефективної держави на усіх трьох рівнях (національному, регіональному і 

місцевому), яка визначає пріоритети і шляхи розвитку, формує засоби 

інтеграції у світове співтовариство без втрати національних інтересів. 

Цілеспрямоване, поступове і витривале розширення повноважень органів 

                                                           
197 Порівняльний аналіз лісових законів європейських країн [Електронний ресурс] /[Полякова Л., 

Сторожук В., Попов М. та ін.] // Лісовий і мисливський журнал. – 2003. – № 3–4. – Режим доступу: 

http://www.fmsc.com.ua. 

http://www.fmsc.com.ua./
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регіональної влади торкнеться і наділенням їх додатковою відповідальністю, 

у тому числі, стосовно обліку, аналізу та управління зовнішньоекономічною 

діяльністю (ЗЕД). 

Для чинної політичної, економічної та інших еліт України притаманні 

дві характерні вади: 1) братися гасити пожежу лише тоді, коли хата майже 

згоріла; 2) підміняти поняття у будь-яких визначеннях або вимірах, у тому 

числі, в обліково-аналітичному аспекті розвитку СЕС (як національної, так 

і регіональних). Негативний досвід найсуттєвіших у Європі провалів 

національної економіки, набутий Україною під час останніх світових 

фінансово-економічних криз, підкреслює, що, поміж іншого, рівень якості 

обліково-аналітичного аспекту розвитку соціально-економічної системи 

(СЕС) держави як у секторальному, так і в регіональному вимірах, є вкрай як 

низьким і неадекватним до умов гібридної війни, коли противник створює 

економічні, інформаційні, протестні та інші чинники у вигляді так званих 

«партизанських настроїв», що дають можливість говорити, що немає 

прямої військової агресії, а є невдоволення населення в окремому регіоні. 

Внаслідок замовчування багатьох статистичних даних у споживачів 

інформації, які мають приймати рішення у відповідності до своїх 

повноважень управління регіональною соціально-економічною системою 

(РСЕС), виникає перекручене уявлення щодо реального стану відповідних 

систем, що і призводить під час прийняття рішень вибору «між гіршим і 

найгіршим», при цьому враховуються не національні інтереси, що базуються 

на обґрунтованих індикаторах економічної безпеки держави (ЕБД), а 

ситуативні інтереси політичних партій (однієї-декількох із 316 

зареєстрованих на поточний момент), дотичних до гілок влади. 

Метою статті є спонукання провідних фахівців з розвитку 

бухгалтерського обліку та економічного аналізу, а також спеціалістів з 

питань ЕБД до докорінного перегляду критеріїв визначення індикаторів 

економічної безпеки на регіональному і загальнодержавному рівнях 

управління її процесом з метою раннього виявлення і мінімізації можливих 

зовнішніх і внутрішніх ризиків і загроз. Слід усвідомити, що спеціалісти-

обліковці є не просто статистами або свідками наявної війни між більш і менш 

розвиненими цивілізаціями, фронт якої наскрізь пройшов Україну і на 

поточний момент відрізав від неї два південних регіони та два ядра східних 

регіонів. Зміцнення економічної безпеки РСЕС та посилення їх адаптивності 

до мінливого зовнішнього середовища неможливе без удосконалення 

відповідного обліково-аналітичного аспекту. 

Економічна безпека держави – складна багатовекторна категорія, що 

визначає загальну мету, стратегічні пріоритети й критерії оцінки стану 

забезпечення стабільного розвитку держави. Це своєрідний каркас 

національної безпеки, що забезпечує стійкість будь-якої держави. Без 

гарантування економічної безпеки стає не6можливим вирішення державою 
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завдань у сфері захисту основних національних інтересів198. У свою чергу, 

поняття «зовнішньоекономічна безпека держави» (ЗЕБД) має інтегральний 

характер, позаяк містить у собі низку взаємопов’язаних структурних 

складових. Водночас, ЗЕБД являє собою сукупність умов забезпечення 

сталого саморозвитку національної економіки і генерація в ній 

інноваційних зрушень, якнайповнішу реалізацію національних переваг у 

міжнародному поділі праці, збереженні національного багатства та 

екологічного стану довкілля для наступних поколінь199.  

Згідно Конституції України, забезпечення економічної безпеки є 

найважливішою функцією держави, справою всього Українського 

народу200. Водночас, на тлі незворотної демократизації і відкритості, народ, 

перманентно підвищуючи свою громадянську свідомість, повинен 

зрозуміти, що недоцільно делегувати весь спектр цих повноважень 

виключно уряду або окремим суб’єктам ЗЕД, які у вузькому колі 

спроможні досягти певного консенсусу далеко не на користь 

загальнонаціональним інтересам. Зрештою, «латання дірок», у ручному 

режимі і нашвидкуруч, здійснюють лише окремі представники вищих 

органів виконавчої влади. Реалії сьогодення вимагають ретельного аналізу 

дотримання вимог економічної безпеки, зокрема її зовнішньої складової, 

на рівні кожного регіону201.  

Проблемам управління ЗЕБД, особливо – в її регіональному вимірі, 

присвячено праці О. Амоші, І. Бабець, І. Бинько, Н. Вавдіюк, З. Варналія, Т. 

Васильціва, О. Власюка, Н. Різник, А. Сухорукова, М. Флейчук, Л. Яремко та 

інших вітчизняних і зарубіжних фахівців. Проте, роль регіонів та у посиленні 

системності державної політики вирішення проблем зміцнення ЗЕБД є 

недостатньо методологічно обґрунтованою, а моніторинг та аналіз 

дотримання регіонами її необхідних параметрів практично не ведеться; 

органів державного управління, які несуть конкретну відповідальність за 

цілеспрямоване покращення цих індикаторів, у регіонах, а тим більше – на 

місцевому рівні, не існує. Наявні індикатори носять фрагментарний характер, 

вони потребують як систематизації, так і деталізації. 

Так, у відповідності до чинних Методичних рекомендацій щодо 

розрахунку рівня економічної безпеки України (у подальшому: МРЕБ-

2013), ЗЕБД є однією з дев’яти складових ЕБД та має одинадцять 

індикаторів202: 1) відкритість економіки (%); 2) коефіцієнт покриття 

                                                           
198 Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації : 

монографія / О. С. Власюк. – К. : НІСД, 2014. – 432 с. 
199 Cистема економічної безпеки держави: моногр. / Під заг. ред. А. І. Сухорукова/ НІПМБ/ – К.: 

ВД "Стилос", 2009. – 685 с., С. 18. 
200 Конституція України (від 28.06.1996 № 254к/96-ВР), Ст. 17. 
201 Cистема економічної безпеки держави: моногр. / Під заг. ред. А. І. Сухорукова/ НІПМБ/ – К.: 

ВД "Стилос", 2009. – 685 с., С. 432. 
202 Україна. Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Наказ № 1277 від 29.10.2013 р. Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України 

(www.me.gov.ua), дод. 1, с. 7 

http://www.me.gov.ua/
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експортом імпорту (КПЕІ, разів); 3) питома вага провідної країни-партнера 

в загальному обсязі експорту товарів (%); 4) питома вага провідної країни-

партнера в загальному обсязі імпорту товарів (%); 5) питома вага 

провідного товару (товарної групи) в загальному обсязі імпорту товарів 

(%); 6) питома вага провідного товару (товарної групи), за виключенням 

енергетичної групи, в загальному обсязі імпорту товарів (%); 7) питома 

вага сировинного та низького ступеня переробки експорту промисловості 

в загальному обсязі експорту товарів (%); 8) частка імпорту у 

внутрішньому споживанні країни (%); 9) індекс умов торгівлі (ціновий, %); 

10) завантаженість транзитних потужностей нафтотранспортної системи 

(%); 11) завантаженість транзитних потужностей газотранспортної системи 

(%).  

Істотними недоліками зазначеного документу є: 1) усі індикатори 

охоплюють лише один із напрямів ЗЕД – зовнішню торгівлю (ЗТ), однак 

існують і інші напрями: обмін зовнішніми інвестиціями, зовнішня трудова 

міграція, а також розвиток базового соціально-економічного потенціалу 

(БСЕП) для ЗЕД; 2) поєднання індикаторів різних за своєю природою ЗТ 

товарами і ЗТ послугами, які є адекватним явищем лише для розрахунку 

торговельного балансу як складової платіжного балансу економічної 

системи; 3) поверхневий підхід у виборі індикаторів (аналіз лише 

найбільшого складника у структурі, як найбільшого потенційного ризику); 

4) абсолютне позбавлення уваги індикаторів експорту товарів і послуг, які 

в першу чергу викривають механізми офшорного ціноутворення 5) не 

підлягає сумніву, що індикатори 6, 10, 11 написані під диктовку іноземних 

ляльководів. Загалом, окреслений набір індикаторів і є банальною 

підміною понять і не є достатнім і адекватним для визначення реального 

стану ЗЕБД. На регіональному, і тим більше на місцевому рівнях більшість 

з індикаторів не можуть застосовуватися взагалі, що свідчить про низький 

рівень універсальності застосування індикаторів на будь якому рівні 

управління СЕС.  

 Через визначену малоформатність цей розділ лише фрагментарно 

розкриває окремі напрями дослідження, що полягає у заміні зазначеного 

переліку індикаторів ЗЕБ, а саме у: 1) виході за межі суто 

зовнішньоторговельної безпеки (ЗТБ), структуризації індикаторів ЗЕБ на 

розділи: індикатори зовнішньоторговельної безпеки; індикатори 

зовнішньоінвестиційної безпеки (ЗІБ); індикатори безпеки зовнішньої 

трудової міграції (БЗТМ); індикатори БСЕП для ЗЕД; 2) наповненні 

зазначених розділів детальними і всеохоплюючими індикаторами 

(стимуляторами, дестимуляторами, а також стимуляторами-

дестимуляторами). 

Критеріями удосконалення обліково-аналітичного аспекту ЗЕД 

держави та її регіонів є пошук системних взаємозв’язків, позаяк ЗЕД за 

своєю суттю не є самоціллю, а лише засобом удосконалення усієї 
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національної або регіональної СЕС. Метод багатофакторного 

статистичного аналізу вимагає якнайширшого переліку індикаторів з усіх 

можливих, тому рівень деталізації не має меж на шляху якнайточнішого 

«діагнозу» стану ЗЕД регіонів. Так, критеріями вибору для універсального 

індикатора диверсифікації є: сумарна частка основних складових певної 

структури має бути якнайменшою, водночас співвідношення між основними 

складовими має бути якнайменшим, що характеризує рівень конкуренції між 

цими складовими. Чим вища ця конкуренція, тим меншим є рівень 

узалежнення від складників. Усі показники ЗЕБ, як і ЕБД загалом, мають 

перебувати в межах від 0 до 1, з кроком у проміле (від 0,001 до 1,000). Для 

забезпечення стабільності ЗЕД під час майбутніх неминучих криз мають 

перебувати на рівні 0,600.  

 На нашу думку, обліково-аналітичну роботу ЗЕД країни та її регіонів 

слід розпочинати з визначення індикаторів БСЕП для ЗЕД. Так, під час 

аналізу індикаторів БСЕП у 2013 році (передвоєнному, так як у 2014 р. 

спостерігається нехарактерна динаміка, пов’язана з відпливом капіталів із 

регіонів, безпосередньо дотичних до бойових дій, а також викривлення 

інших статистичних даних у чотирьох регіонах України, пов’язаних із 

російською окупацією) та складанні відповідного рейтингу серед регіонів 

(табл. 2.10203), слід відмітити, що БСЕП лише одного регіону – міста Києва 

(0,141453) є вищим загальнодержавного (0,102672), що характеризує 

державну регіональну політику як таку, що не перейшла суто 

декларативниий етап. Такий, відносно інших, високий індикатор БСЕП м. 

Київ набрав передусім завдяки найвищим у країні: 1) рівню 

капіталоозброєності (89829 дол. США сукупних активів балансу (САБ – 

«валюти балансу») облікованих підприємств на 1 особу чисельності 

наявного населення (ЧНН) станом на 01.01.2014 р.); 2) рівню 

капіталоутворення (12048 дол. США створеної валової доданої вартості 

(ВДВ) 1 особою ЧНН), 3) річному рівню заробітної плати (7517 дол. США), 

4) інтегральному коефіцієнту міжгалузевої диверсифікації САБ за 

основними видами економічної діяльності (ВЕД) – їх володарями (0,388);  

                                                           
203 Таблиці 2.10 – 2.24, рисунок 2.13 – авторські розрахунки з використанням:  

1) Класифікація видів економічної діяльності КВЕД-2010, прийнята наказом Держспоживстандарту 

України 11.10.2010 N 457, зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з 

питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.11.2010 N 530. 

2) Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. Закон України від 19.09.2013 

№ 584-VII “Про Митний тариф України“,  набрав чинності з 01.01.2014.  

3) Класифікація видів економічної діяльності КВЕД-2010, прийнята наказом Держспоживстандарту 

України 11.10.2010 N 457, зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з 

питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.11.2010 N 530. 

4) Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. Закон України від 19.09.2013 

№ 584-VII “Про Митний тариф України“,  набрав чинності з 01.01.2014. Cистема економічної безпеки 

держави: моногр. / Під заг. ред. А. І. Сухорукова/ НІПМБ/ – К.: ВД "Стилос", 2009. – 685 с. 

5) Інтернет-ресурс Державної служби статистики України (www.ukrstat.gov.ua) та 27 регіональних 

головних управлінь статистики. 

6) Офіційні відповіді Державної служби статистики України  та 27 регіональних головних управлінь 

статистики на запити автора. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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5) коефіцієнту високоорганізованої зайнятості (КВОЗ – відношення 

середньооблікової кількості штатних працівників (СОКШП) до ЧНН) – 

(0,442).  

Розрахунок інтегральних коефіцієнтів міжгалузевої диверсифікації 

САБ, ВДВ і СОКШП розроблено автором і продемонстровано на прикладі 

відповідних розрахунків для Запорізької обл. (табл. 2.11–2.13). 

Інтегральний коефіцієнт міжгалузевої диверсифікації являє собою середнє 

геометричне від результату множення сумарної частки п’яти основних 

ВЕД (множиться як дестимулятор) та відношення п’ятого за розмірами 

абсолютного показника ВЕД до першого (множиться як стимулятор) і 

характеризує рівень конкуренції між ВЕД у регіоні у САБ (ВДВ або 

СОКШП). На жаль, для рівня районів ніколи не розраховувалися ні обсяги 

випуску товарів і послуг, ні обсяги ВДВ, а СОКШП за ВЕД з 2009 р. взагалі 

перестали обліковувати, позаяк саме ця ситуація на ринку праці є найбільш 

уразливою в економіці України. Інші категорії ринку праці – кількість 

найманих працівників та кількість зайнятого населення обліковується 

лише на рівні регіонів і країни, саме тому пропонується оперувати в першу 

чергу саме тими показниками, які не є «відірваними від землі» і 

обраховуються на рівні кожного району.  

Порівнюючи зміни чотирьох абсолютних показників, що, на нашу 

думку, найтранспарентніше відображають економічні і соціальні зміни в 

регіонах України від кінця минулого тисячоліття (31 грудня 2000 р. до 31 

грудня 2013 р. – (роки, яким притаманний суто еволюційний, поступ, табл. 

2.14), відзначимо вагомі позитивні зміни (навіть у перерахунку в дол. 

США) у всіх регіонах за трьома параметрами: САБ (збільшення від 2,4 разу 

у Сумській обл. до 9,9 разу у Київській обл.), ВДВ (збільшення від 3,8 разу 

у Запорізькій обл. до 6,3 разу у Київській обл.) і середньорічній 

номінальній заробітній платі (у розрахунку на одного штатного 

працівника) – збільшення від 5,7 разу у Запорізькій обл. до 8,4 разу у 

Хмельницькій і Тернопільській областях. 

На противагу позитивним змінам, суттєво скоротився ринок 

високоорганізованої зайнятості (внаслідок скорочення СОКШП з 12931 до 

10164 тис. осіб КВОЗ країни знизився з 0,267 до 0,224. Позитивну динаміку 

мали лише міста зі статусом регіонів: Київ (1,4801) і Севастополь (1,0183). 

Аутсайдерами соціальної політики є: Хмельницька (0,5835), Вінницька 

(0,6014) і Херсонська (0,6153) області, які, внаслідок історичної аграрної 

спеціалізації регіонів (саме у секції А КВЕД здійснено наймасштабніші 

скорочення робочих місць: у Хмельницькій обл. – у 5,7 разу, у Вінницькій 

обл. – у 4,5 разу, у Херсонській – у 4,2 разу). Аргументи, що технологічна 

революція, пов’язана з переоснащенням на новітні комбайни типу John 

Deere, мають підґрунтя, однак, нажаль, із помічника комбайнера вкрай 

складно і довготривало зробити продуктивного програміста або 

архітектора.  
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Недолуга соціальна політика у підтриманні фонду оплати праці 

регіонів лише за рахунок підвищення заробітних плат і тотального 

скорочення штатних працівників, передусім у базових ВЕД (шість перших 

(A, B, C, D, E, F,) із двадцяти однієї секції КВЕД-2010), призвела до того, 

що національним товаровиробникам складно конкурувати на зовнішніх 

ринках високотехнологічних товарів. Так, наприклад у Турківському р-ні 

Львівської обл. у 2009 р. (останньому році в обліках СОКШП за ВЕД) понад 

80 % СОКШП становили працівники освіти, охорони здоров’я і державні 

службовці, а на підприємствах переробної промисловості (передусім-

харчової) працювало 16 осіб. Цілком ймовірно, що на поточний момент 

ситуація не покращилася.  

Перебування Запорізької обл. серед аутсайдерів у динамічних за 

рейтингом інтегрального індексу змін пояснюється такими чинниками: 1) 

найменшим коефіцієнтом маржинального прибутку (відношення обсягів 

ВДВ до випуску товарів і послуг), яке означає найвищий у країні рівень 

проміжних витрат при виробництві товарів і послуг, 2) розміщенням серед 

трійки аутсайдерів за усіма індикаторами міжгалузевої диверсифікації: 

САБ, ВДВ, СОКШП. Економіка області є негативним зразком 

неповороткості і низькоадаптивні до сучасних викликів на ринках товарів, 

послуг, капіталів і робочої сили. Надмірне захоплення керівництва регіону 

індустріалізацією доцільно змінити, наприклад, до секції М КВЕД 

«професійна, наукова і технічна діяльність».  

Аналіз динаміки експорту та імпорту товарів, а також експорту та 

імпорту послуг регіонів на тлі аналогічної динаміки вищої СЕС (країни) у 

2001-2014 рр., що процес управління ЗТ на рівні регіонів являє собою 

малокероване (швидше-хаотичне, явище, внаслідок чого регіони 

демонструють хитанину в динаміці індикаторів. На нашу думку, у 

розрахунках ЗТБ слід визначити відправні індикатори за критеріями: 1) 

рівня оптимальної залежності РСЕС від товарів і послуг (водночас – 

імпорту технологій та механізмів їх запровадження, без яких система 

ніколи не буде конкурентоспроможною), вироблених поза її межами, 

водночас – характеризує рівень спроможності цієї системи забезпечувати 

попит громадян на товари і послуги власними силами; 2) рівня оптимальної 

збалансованості ЗТ як товарами, так і послугами.  

 Індикатор залежності від імпорту являє собою відношення загальних 

обсягів імпорту товарів і послуг (у тис. дол. США) до обсягів витрат 

населення на придбання товарів і послуг (у гривнях, перерахованих за 

середньорічним курсом долара США, за НБУ). Протягом 2001-2013 рр. 

індикатор для України та її регіонів (табл. 2.15) постійно коливався, а через 

те, що в окремих регіонах (у м. Києві, у Луганській, Львівській, 

Полтавській обл.) перевищував одиницю, його не можна називати 

«часткою імпорту у внутрішньому споживанні» – доцільніше коефіцієнтом 

містивності імпорту (товарів і послуг) у споживанні (КМІС). Так, у 2013 р. 
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КМІС країни становив 0,518 у порівнянні з 0,659 у 2001 р., що є суттєвим 

зменшенням імпортної залежності. 

Згідно МРЕБ-2013, частка імпорту у внутрішньому споживанні країни 

до певної величини є індикатором-стимулятором (на поточний момент ця 

межа визначена на рівні 0,190)204, а зі зростанням перетворюється у 

дестимулятор. Градація є вкрай заплутаною, тому індикатор реально 

регіонами не дотримується. Для наближення до реалій потребує спрощення 

системи градації: діапазони характеристичного значення доцільно 

скоротити з одинадцяти до чотирьох зі зміною їх назв, запровадити 

стимулюючий і дестимулюючий діапазони, з розгалуженням кожного на 

два субдіапазони (табл. 2.16).  

Таблиця 2.16. 

Діапазони безпеки для індикатора споживання імпорту (чинні згідно 

МРЕБ-2013 та запропоновані автором для перспективного аналізу) 
Індикатор згідно чинних методичних 

рекомендацій 

Частка імпорту у споживанні 

Пропонується запровадити 

Коефіцієнт містивності імпорту у 

споживанні 

Характеристичні 

значення 

індикатора 

(рівні безпеки) 

Діапазон 

характеристичного 

значення 

індикатора 

Характеристичні  

значення індикатора 

(рівні безпеки) 

Діапазон 

характеристичного 

значення 

індикатора 

критичний < 5   

небезпечний 5-7   

незадовільний 7-10   

задовільний 10-12,5   

оптимальний 12,5-15 ненасичений (стимул.) < 0,149 

оптимальний 15-17 оптимально насичений 

(стимул.) 

0,150 – 0,250 

оптимальний 17-19  перенасичений 

(дестимул.) 

0,251 – 0,500 

задовільний 19-22 вкрай перенасичений 

(дестимул.) 

> 0,501 

незадовільний 22-25   

небезпечний 25-30   

критичний > 30   

 

Доцільно запровадити особисту відповідальність керівництва регіонів 

щодо дотримання збалансованої ЗТ в оптимально насиченому діапазоні 

(0,150-0,250). Так, стимулюючий діапазон (0,000-0,250) доцільно розбити 

на два субдіапазони: ненасичений (0,000-0,149) і оптимально насичений 

(0,150-0,250), посередині якого перебуває індикатор-орієнтир (0,200), який 

має бути доведений не лише фахівцям ЕБД, а й усім особам, дотичним до 

управління ЗЕД. Аналогічно, дестимулюючий діапазон доцільно розбити 

                                                           
204 Україна. Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Наказ № 1277 від 29.10.2013 р. Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України 

(www.me.gov.ua), дод. 2, п. 4.8. 

http://www.me.gov.ua/
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на два субдіапазони: перенасичений (0,251 – 0,500) і вкрай перенасичений 

(>0,501). 

Співставляючи КМІС регіонів за 2013 р. та середнє геометричне КМІС 

регіонів за усі попередні 13 років (табл. 2.17), доцільно визначити вектор 

тенденції: позитивний чи негативний. Зазначимо, що ця 

загальнорегіональна тенденція покращення КМІС є позитивною внаслідок: 

1) інтегральний КМІС усіх регіонів (який являє собою середнє геометричне 

усіх регіональних КМІС за відповідний рік) зменшився з 0,300 до 0,247; 2) 

у 2013 р. відносно середніх геометричних КМІС регіонів за тринадцять 

років позитивні зміни відбулися в 17 регіонах, негативні – у 10 регіонах 

при позитивній зміні загально-державного показника; 3) починаючи з 2007 

р. серед регіонів залишився лише один – м. Київ, індикатор якого, 

перевищує одиницю; 4) ринок імпортованих товарів товарів і послуг став 

ліквіднішим – вони стали справедливіше розподілятися між регіонами 

(співвідношення найбільшого і найменшого індикаторів серед регіонів у 

2001 р. становило 23,829, у 2013 р. – зменшилося до 19,971). Крім того, для 

розосередження витрат на імпортовані товари і послуги серед регіонів слід 

створити умови у першу чергу для розосередження компаній – ділерів 

іноземних товарів і послуг: відповідну просторову розбудову торговельної, 

ділової, транспортної та складської інфраструктур.  

Крім індикатора залежності від імпорту, одним із найважливіших 

індикаторів ЗТБ є індикатор, що характеризує збалансованість ЗТ РСЕС. 

Зазначений у МРЕБ-2013 КПЕІ внаслідок того, що він не відповідає 

визначеному діапазону для комп’ютерного обчислення (індикатор має 

перебувати в діапазоні: 0,001…1,000) потребує замінника, що носитиме 

характер виключно стимулятора. На нашу думку, таким замінником є 

інтегральний коефіцієнт продуктивного балансу ЗТ (ІКПБалЗТ) / Integral 

coefficient productive balance (ICPBalFT), що являє собою середнє 

геометричне від результату множення двох множників: коефіцієнта 

торговельного балансу та коефіцієнта збалансування зовнішньої торгівлі. У 

свою чергу, коефіцієнт торговельного балансу/Ratio of the trade balance 

(RTBal) демонструє наявний баланс ЗТ і являє собою співвідношення 

експорту до загальних обсягів ЗТ (товарами або послугами), а коефіцієнт 

збалансування ЗТ / Coefficient of poise balance (СPBal) характеризує рівень 

наближення наявного торговельного балансу до еталонного (RTBal = 0,500) 

і розраховується за формулою: 1- подвійне відхилення від 0,500. 

На прикладі розрахунків ІКПБ ЗТ товарами і ЗТ послугами України та 

її регіонів у 2013 р. (табл. 2.18), бачимо: якщо на загальнодержавному рівні 

збалансування  у  ЗТ послугами було кращим за аналогічний індикатор  ЗТ  
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товарами: ІКПБалЗТП = 0,669 > ІКПБалЗТТ = 0,638, то на міжрегіональному 

рівні збалансування ЗТ товарами було кращим, ніж збаолансування ЗТ 

послугами: МРІКПБалЗТП = 0,580 < МРІКПБалЗТТ = 0,597 передусім, через 

низькі відповідні індикатори у Полтавській, Херсонській областях і м. 

Севастополі. Водночас, спостерігаються регіони, які досягли 

максимального рівня збалансування (0,707) як у ЗТ товарами Луганська, 

Тернопільська і Хмельницька області), та і в ЗТ послугами (Донецька і 

Дніпропетровська області).  

З огляду на фрагментарний підхід чинних МРЕБ-2013 до забезпечення 

тотальної диверсифікації ЗТ доцільно впровадити ряд (двадцять чотири із 

розрахунку по шість на кожен вид ЗТ: експорт товарів, імпорт товарів, 

експорт послуг, імпорт послуг) індикаторів-стимуляторів, які забезпечать 

системний підхід у регулюванні ЗТ регіонів на тлі національної стратегії 

диверсифікації усіх основних параметрів РСЕС: САБ, ВДВ, СОКШП, 

капітальних інвестицій, прямих інвестицій нерезидентів (ПІНР) (які поряд із 

прямими інвестиціями резидентів в економіку інших країн належать до 

прямих іноземних інвестицій). У свою чергу, ПІНР складаються із: 

акціонерного капіталу нерезидетів (АКНР), і боргових інструментів прямих 

інвесторів (БІПІ)).  

Під час розрахунку індикаторів диверсифікації ЗТ для кожного з 

регіонів України існує багато прикладів, коли питома вага другого (деколи 

– і третього) товару або другої і третьої країни має таку ж питому вагу, як і 

провідного(ї). Це свідчить про те, що зі зростанням диверсифікації слід 

ужорсточити і показники вимірювання. Так, наприклад, коли країн-

партнерів було три, достатньо було вимірювати і частку провідної країни, 

однак, коли їх число перевищує півтори-дві сотні, доцільно вимірювати 

вагомість (сумарну частку) десяти основних країн. Однак, для певного 

проміжку часу індикатор має бути універсальним на усіх рівнях – від 

району до держави. На нашу думку, визначення вагомості п’яти основних 

компонентів є найбільш оптимальним і універсальним. Відправними 

критеріями для визначення індикаторів диверсифікації ЗТ регіонів є: 

диверсифікація кожного виду ЗТ у трьох вимірах: в експорті та імпорті 

товарами – міжгалузевому, товарному і географічному; в експорті та 

імпорті послуг – міжгалузевому, міжвидовому і географічному, кожен з 

яких у свою чергу поділяються на два рівня виміру (відповідно-захисту): 

деталізованому і згрупованому. 

Усі запропоновані інтегральні коефіцієнти мають універсальний 

метод розрахунку і характеризують сумарну залежність торгівлі від п’яти 

основних секцій, груп товарів, видів послуг, країн-партнерів, а також 

характер розподілу залежності всередині зазначених секцій, груп, розділів, 

підрозділів або країн. Виключенням є розрахунок інтегрального 

коефіцієнта географічної диверсифікації за основними мегарегіонами-

партнерами, до числа яких доцільно віднести лише три об’єкта розрахунку. 
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Так, у розрахунках інтегрального коефіцієнта товарної диверсифікації 

використано два множника, перший з яких – сумарна частка п’яти 

основних секцій товарів – є дестимулятором, так як характеризує вагомість 

основної «групи ризику», від якої, в першу чергу, залежить стабільність 

конкретного виду ЗТ, його зростання збільшуватиме ризики різкого 

падіння обсягів ЗТ у випадку кон’юнктурних змін на зовнішніх ринках, а 

зменшення характеризуватиме урівноваження асортименту товарів і 

відповідно – зменшення ризиків. Другий показник – відношення обсягів 

п’ятої основної секції товарів до першої – характеризує урівноваження 

всередині основних секцій і є стимулятором. Інтегральний показник 

товарної диверсифікації являє собою середнє геометричне від результату 

множення першого показника, як деcтимулятора (1- показник), і другого 

показника, як стимулятора. 

Враховуючи, що кожен із чотирьох видів ЗТ слід розраховувати у 

трьох вимірах (хто торгує, чим торгує, з ким торгує), а також наявність 

щонайменше двох рівнів деталізації (як деталізований: за країнами, за 

групами товарів, за підрозділами послуг, за розділами економічної 

діяльності), так і згрупований: за мегарегіонами-партнерами, за секціями 

товарів, за розділами послуг за секціями економічної діяльності), 

отримуємо необхідність двадцяти чотирьох розрахунків інтегральних 

коефіцієнтів диверсифікації, середнє геометричне яких і становитиме 

загальний коефіцієнт диверсифікації ЗТ регіону. Географічна 

диверсифікація враховує перш за все зовнішні чинники і першою 

відповідає на зовнішні загрози. Міжгалузева диверсифікація враховує, 

понад усе, внутрішні чинники і загрози, що виникають від недосконалої 

структури вітчизняної економіки. У свою чергу, товарна і видова 

диверсифікації є зв’язуючою ланкою між географічною і міжгалузевою 

диверсифікаціями. На нашу думку, на рівні районів диверсифікацію 

доцільно розраховувати лише на одному (деталізованому) рівні, а регіонам 

слід розраховувати і на згрупованому рівні, щоб чітко співпрацювати із 

галузевими міністерствами. 

Спробуємо віднайти взаємозв’язки між індикаторами БСЕП та ЗТБ, 

ЗІБ, БЗТМ. Так, наприклад, високий рівень імпорту товарів за умов 

високого інтегрального коефіцієнта продуктивного балансу ЗТ товарами 

має прямий зв'язок а також із КВОЗ. Так, у 2013 р. КВОЗ був вкрай 

неоднорідний серед регіонів України (від 0,442 у м. Києві до 0,141 у 

Чернівецькій обл.). Водночас, КМІС найбільшим був у м. Києві (1,358), а 

найменшим у Чернівецькій обл. (0,068). Водночас, коефіцієнту місткості 

прямих інвестицій нерезидентів у САБ притаманні чинники географічного 

характеру – відносно високі індикатори (понад 0,100) мають регіони, 

розміщені здебільшого на правому березі Дніпра. Завдяки сталій і 

збалансованій ЗТ у країну разом із імпортом товарів приходять іноземні 

інвестиції-розвідники, які мають назву «боргові інструменти прямих 
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інвесторів». Зрештою, оцінивши ризики та згодившись взяти частину їх на 

себе, прямі іноземні інвестори спрямовують кошти в АКНР.  

Україна має одну із найпотужніших систем обліку національної 

економіки, яка, нашу думку, з 2009 року, з втаємниченням багатьох 

розділів статистики та закриттям звітів Рахункової палати, стала втрачати 

як свій аналітичний потенціал, так і рівень довіри суспільства. 

 

 
Рис. 2.13. Коефіцієнти високоорганізованої зайнятості, 

коефіцієнти місткості імпорту у споживанні, коефіцієнти місткості 

прямих інвестицій нерезидентів у сукупних активах балансу України 

та її регіонів станом на 31 грудня 2013 р. 

 

Таким чином, процес державного регулювання регіональними 

соціально-економічними системами з урахуванням наслідків зовнішньої 

агресії з боку країни-сусіда, перманентної трансформації глобальної 

економіки, ескалації торговельних конфліктів потребує докорінної зміни 

поглядів щодо розширення вимірів експансії на вітчизняну економіку, 

перш за все – щодо удосконалення вимог до зменшення імпортної 

залежності, збалансованості та диверсифікації ЗТ. Обліково-аналітичний 

процес розвитку РСЕС має носити повсякденний характер, потребує 

витримки та докладання значних зусиль щодо роз’яснення дотримання тих 

чи інших індикаторів суб’єктам ЗЕД. У сукупності з консолідацією зусиль 

із приватним бізнесом, регіональних і місцевих влад, перейняттям досвіду 

передових регіонів у питаннях покращення індикаторів економічної 

безпеки обов’язково призведе до синергетичного ефекту – завдяки 

зміцненню стійкості економічної діяльності, у тому числі її зовнішньої 

складової, у випадку повторення глобальних або мегарегіональних або 

інших фінансово-економічних криз їх негативні наслідки будуть 

мінімізовані.  

КВОЗ

КМІС

КМПІНР/САБ
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Недоліками обліково-аналітичного аспекту соціально-економічного 

розвитку країни та її регіонів є: 1) відсутність інституцій та осіб, 

відповідальних за зміцнення ЕБД на рівні регіонів; 2) необов’язковий, а 

суто рекомендаційний характер чинних МРЕБ-2013; 3) відсутність 

критерію універсальності визначених індикаторів, які б поширювалися на 

регіони і райони; 4) низька мотивація регіональних органів влади в питанні 

всебічного розвитку ЗЕД через те, що практично 100 % податкових 

надходжень від неї (переважно акцизний податок і ПДВ з імпортованих 

товарів і послуг) спрямовуються виключно до державного бюджету; 5) 

низький рівень підготовки керівництва міністерств, відомств і органів 

регіонального управління з питань вивчення реального стану економіки 

макро- і мезорівня та винайдення дієвих шляхів його покращення. З метою 

покращення обліково-аналітичного аспекту соціально-економічного 

розвитку країни та її регіонів доцільно: 1) започаткувати предмет 

«економічна безпека держави» як каркас для вивчення усіх економічних 

дисциплін; 2) керівникам вищих навчальних закладів економічного 

профілю виступити з ініціативою створення наукового закладу – Інститут 

економічної безпеки держави, який би мав на базі навчальних закладів свої 

регіональні філіали (бажано – у кожному регіоні України), який взявся би 

за розроблення законопроекту, який би замінив чинні МРЕБ-2013.  

 

2.9. Податок на багатство в системі фіскальних важелів держави 

розподілу суспільних доходів  

 

Розподіл доходів – вічна проблема економічних дискусій та одне із 

центральних питань наукових досліджень у фінансовій сфері. Розподіл (в 

загальному вираженні – доходів, власності, ресурсів) – одна із стадій 

процесу суспільного відтворення, проміжний етап між виробництвом та 

споживанням суспільного продукту (національного доходу). Більша 

частина національного доходу країни в підсумку представляє собою 

особисті доходи населення. Процес розподілу доходів – доволі важкий, 

оскільки йому властиві численні суперечності та протиріччя205.  

Складність дослідження розподілу особистих доходів в суспільстві 

полягає в тому, що це питання розглядається не тільки виключно з точки 

зору економічної ефективності, але й із врахуванням морально-етичної 

характеристики. За весь час світової суспільної еволюції в економічному 

контексті ще не відомі очевидні приклади державного устрою, за якого б 

всі верстви населення країни були задоволені існуючими відносинами 

розподілу. Систематизуючи всі відомі людству системи розподілу (від 

стародавніх часів до сучасності), можна констатувати, що їх поєднує одна 

                                                           
205 1) Johnson H.G. The theory of income distribution / by Harry G. Johnson. – London: Gray-Mills 

Publishing Ltd, 1973. – 292 p.; 2) Lydall H. A theory of income distribution / by Harold Lydall. – Oxford; New 

York: Clarendon Press; Oxford University Press, 1979. – 326 p. 
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спільна ознака: окремі прошарки суспільства завжди одержують більше, 

ніж інші категорії населення206. Отже, нерівномірність в розподілі набуває 

вигляду об’єктивного економічного закону, який, до того ж, є сталим та 

незамінним за будь-яких обставин207.  

Істотні зміни в системі розподільних відносин відбулись внаслідок 

переходу до капіталістичного способу організації виробництва. Міць 

держави тепер залежить здебільшого від економічного становища. Більш 

розвинені в економічному відношенні країни мають вищий (порівняно з 

іншими країнами) рівень добробуту населення. Підприємництво постало 

базовою складовою соціально-економічної структури суспільства; саме 

воно здатне організувати ефективне виробництво матеріальних благ, але 

водночас неспроможне здійснити їх ефективний раціональний розподіл208. 

Власники (капіталів, ресурсів) одержують відносно більшу частину 

сукупного суспільного продукту – доходів і вироблених благ209.  

Відстежуючи тенденції змін, які відбувались в системі розподільчих 

відносин, можна стверджувати про наявність певної закономірності в 

розподілі національного доходу в розрізі різних верств населення: 

споживання відносно більшої частки створеного продукту відбувається за 

рахунок одержання більшого особистого доходу. Встановлення цієї 

закономірності мотивує необхідність пошуку відповіді на питання про 

визначення тих пропорцій, в яких повинні розподілятись доходи між 

різними категоріями населення в суспільстві. Відповідь на це запитання 

завжди залежала не стільки від економічно обґрунтованої доцільності 

певної системи розподілу, скільки від соціально-політичної організації 

суспільства. Незважаючи на те, що відносини розподілу традиційно 

визначаються відносинами виробництва, однак розподіл завжди був досить 

автономною ланкою процесу суспільного відтворення із значним впливом 

на неї суб’єктивних чинників. Пропорції в розподілі сукупного продукту 

між різними групами населення в значній мірі визначаються домінуючими 

в суспільстві уявленнями про справедливість, пануючою ідеологією в 

конкретній соціально-економічній системі210.  

                                                           
206 1) Blinder A.S. Toward an economic theory of income distribution / by Alan S. Blinder. – Cambridge: 

MIT Press, 1974. – x, 176 p.; 2) Howard M.C. Modern theories of income distribution / by Michael C. Howard. 

– New York: St. Martin's Press, 1979. – viii, 200 p.; 3) Readings in the theory of income distribution / selected 

by a committee of the American economic association. – Philadelphia; Toronto: The Blakiston company, 1946. 

– xvi, 718 p. 
207 1) Atkinson A.B. Wealth, income and inequality; selected readings / ed. by A.B. Atkinson. – 

Harmondsworth: Penguin Education, 1973. – 413 p.; 2) Tullock G. The economics of wealth and poverty / by 

Gordon Tullock. – Brighton: Wheatsheaf, 1986. – 210 p. 
208 Weintraub S. An approach to the theory of income distribution / by Sidney Weintraub. – Philadelphia: 

Chilton Co., 1958. – 214 p. 
209 Tinbergen J. Production, income, and welfare: the search for an optimal social order / by Jan Tinbergen. 

– Brighton, Sussex; Wheatsheaf Books: Distributed by Harvester Press, 1985. – xiii, 210 p. 
210 1) Mogridge M.J.H. A systems theory of personal income distribution / by M.J.H. Mogridge. – 

Patrington: Emmasglen for the International Institute of Social Economics, 1973. – 73 p.; 2) Pen J. Income 
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Аналізуючи й узагальнюючи тенденції економічної історії людства, 

можна констатувати, що колись існували і зараз використовуються різні 

системи розподілу доходів. Можна встановити найголовніші принципи, на 

основі яких здійснюється розподіл доходів в суспільстві (між різними 

верствами населення, серед окремих індивідів, тощо): (1) зрівняльний 

(егалітарний); (2) привілейований; (3) ринковий; (4) за багатством. Хоча, в 

реальній дійсності всі зазначені принципи розподілу доходів часто 

поєднуються, набуваючи відповідного модифікаційного вигляду. Певні їх 

комбінації формують відповідні розподільні моделі211.  

Питання розподілу доходів у ринковій економіці – одне з головних, 

оскільки принципи розподілу передбачають механізм вирішення ряду як 

економічних, так і соціальних проблем212. Система розподілу визначає 

можливості одержання доходів від володіння певним видом ресурсів, 

систему стимулів до праці, поділ суспільства на класи й соціальні групи, 

вирішення проблеми бідності, тощо213.  

При використанні зрівняльного методу розподілу доходів і системи 

перерозподілу соціальних благ через суспільні фонди споживання мають 

місце й негативні наслідки. Зрівняльна система розподільних відносин 

дозволяє створювати для більшості членів суспільства однакові умови 

матеріального добробуту, проте вона не забезпечує стимули до росту 

виробництва, оскільки не передбачає достатньої диференціації доходів та, 

відповідно, суспільства214.  

Формування доходів у ринковій економіці відбувається на основі 

таких принципів:  

1) всі доходи формуються відповідно до вкладу праці, природних 

ресурсів, капіталу, підприємницьких навиків у виробництво благ: розподіл 

має факторний характер, є функціонально-виробничим, а основними 

факторними доходами виступають заробітна плата, рента, відсоток і 

прибуток;  

2) дохід від факторів виробництва пропорційний кількості та якості 

вкладених ресурсів, на чому заснований принцип соціальної 

справедливості в розподілі; це означає, що кожний учасник має право 

примножувати своє багатство, збільшуючи при цьому свій внесок у 

                                                           
distribution: facts, theories, policies / by J. Pen; Translated from the Dutch by Trevor S. Preston. – London: Allen 

Lane, 1971. – 424 p. 
211 1) Davidson P. Theories of aggregate income distribution / by Paul Davidson. – New Brunswick: 

Rutgers University Press, 1960. – x, 151 p.; 2) Keirstead B.S. An essay in the theory of profit and income 

distribution / by B.S. Keirstead. – Oxford: Blackwell, 1953. – 110 p. 
212 Dinwiddy R. The effects of certain social and demographic changes on income distribution / by Robert 

Dinwiddy and Derek Reed. – London: H.M.S.O., 1977. – v, 168 p. 
213 1) Scott J. Poverty and wealth: citizenship, deprivation, and privilege / by John Scott. – London; New 

York: Longman, 1994. – xii, 188 p.; 2) Tullock G. The economics of wealth and poverty / by Gordon Tullock. – 

Brighton: Wheatsheaf, 1986. – 210 p. 
214 Ishikawa T. Income distribution theory: family, social values, and work incentives / by Tsuneo 

Ishikawa. – Tokyo: University of Tokyo Press, 2001. – 305 p. 
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підвищення ефективності виробництва; а принцип соціальної 

справедливості фіксує не походження доходів, а ступінь рівності та, 

відповідно, нерівності розподілу; він прямо пов'язаний з функціонально-

виробничим розподілом, оскільки рівність чи нерівність залежать від того, 

за рахунок чого і за яких обставин ці доходи присвоюються;  

3) нерівномірність в розподілі ресурсів призводить до значної 

нерівності в доходах; значна нерівномірність здатна спровокувати ряд 

соціально-економічних проблем: знижувати стимулювання, посилювати 

соціальну несправедливість, погіршувати можливості для розвитку 

суспільства;  

4) через недосконалу конкуренцію в сучасній ринковій економіці 

величина доходу може не відображати внесок факторів виробництва в 

процес виготовлення благ;  

(5) для забезпечення нормального функціонування ринкової соціально 

орієнтованої економіки необхідна державна політика перерозподілу 

доходів через бюджет з допомогою фіскальних важелів.  

Кожна економічна система завжди є ринковою; існують відмінності 

лише в методах її організації та способах управління нею. Водночас, в 

економіці присутні також відмінності в рівні доходів на душу населення; 

тобто, має місце диференціація доходів. Нерівність доходів властива для 

всіх без винятку економічних систем. Нерівність доходів – обов’язкова 

передумова ефективного функціонування ринкової системи, оскільки саме 

це спроможне створити дієві мотиви до праці й інвестування. В міру 

залучення все більшої частини суспільства в ринкові відносини розміри 

нерівності, гіпотетично, скорочуються. Однак, як правило, має місце 

натомість підвищення рівня диференціації доходів; це пов’язано з тим, що 

певна частина населення продовжує жити в умовах традиційної системи 

економічних відносин та одночасно функціонує суспільний прошарок, 

який діє за законами розвинутої ринкової економіки. Через це, 

використовуючи весь потенціал ринкових можливостей, створюється 

певна суспільна верства, яка має більше шансів до збагачення. Різниця в 

добробуті між суспільними верствами все більше проявляється не тільки за 

рівнем доходів, а й за обсягами майна. Наявність приватної власності – 

обов’язкова компонента ринкової економіки; саме вона виступає чи не 

найбільшою мотивацією до економічної діяльності. Нагромадження 

приватної власності поступово створює значні достатки, внаслідок чого 

суспільство диференціюється й за майновим становищем215. Майнове 

розшарування суспільства істотно доповнює нерівність за доходами216. 

Комплексно, доходи та власність утворюють багатство, а в суспільстві все 

                                                           
215 Zhang W.-B. Economic growth with income and wealth distribution / by Wei-Bin Zhang. – 

Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. – xiii, 447 p. 
216 Bulmer J. Economics of distribution and wealth / by J. Bulmer. – Westmead, N.S.W.: J. Bulmer and 

J.R. Chapman, 1990. – 131 p. 
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більш домінуючою постає поляризація за критерієм багатства217. Отже, 

суть проблеми полягає в тому, яким чином здійснити розподіл доходів в 

умовах ринкової економіки на основі багатства; при цьому, бажано в такий 

спосіб, щоби достаток власників багатства внаслідок цього не зменшився, 

а добробут інших індивідів – збільшився218.  

Система ринково-економічних відносин забезпечити ефективний та 

справедливий розподіл доходів (благ) об’єктивно неспроможна, не 

зважаючи на те, що її потенційні можливості практично безмежні в їх 

генерації219. Ринкові інститути функціонують специфічно, а діяльність 

індивідів має явно виражений суб’єктивний характер220. Очевидно, що 

суспільству необхідна інша, додаткова сила, здатна забезпечити належний 

розподіл – держава з властивим їй арсеналом інструментів.  

Існують різні способи, форми і методи розподілу доходів. Держава 

також володіє значним набором важелів розподілу221. Втручаючись у сферу 

розподілу доходів, держава ні в якому разі не має домагатися їх 

зрівнювання. Це безглуздо, про що свідчить історія. В результаті таких дій 

суттєво занижуються ринкові засади організації та функціонування 

економіки, а іноді навіть знищуються. Відповідно, потрібні такі засоби, які 

б відповідали суспільним запитам та не підривали основ ринкової 

економіки як фундаменту соціальної еволюції. Таким інструментом є, 

зокрема, податки: як фіскальний інститут, вони не мають суто ринкового 

походження, але є органічними в системі співіснування держави та 

суспільства, їх організації та діяльності222.  

Доходи, власність і багатство становлять доволі важливий предмет 

досліджень з фіскальної позиції. Традиційно вважається, що податки на 

власність є доповненням до системи оподаткування доходів. Завдяки їм ще 

більше інтенсифікуються розподільні процеси. У податковій системі 

держави присутні дві групи особистого оподаткування: (1) податки на 

доходи; (2) податки на власність. Власність може генерувати доходи, однак 

оподаткування доходів та власності відбувається порізно.  

                                                           
217 1) Chesher A. Efficient estimation of income and wealth distributions / by Andrew Chesher. – 

Birmingham: University of Birmingham, 1979. – 15 p.; 2) Inquiry into income and wealth / chaired by Sir Peter 

Barclay. – York: J. Rowntree Foundation, 1995. – 2 Vol. 
218 Tinbergen J. Income distribution: analysis and policies / by Jan Tinbergen. – Amsterdam; New York: 

North-Holland Pub. Co.; American Elsevier, 1975. – ix, 170 p. 
219 Mangan J.E. Distribution of income and wealth / J.E. Mangan; series editors: R.G. Castle and J.E. 

Mangan. – Melbourne: Oxford University Press, 1991. – vi, 81 p. 
220 1) Smith J.D. The personal distribution of income and wealth / James D. Smith, editor. – New York: 

National Bureau of Economic Research: distributed by Columbia University Press, 1975. – 568 p.; 2) Soltow L. 

Six papers on the size distribution of wealth and income / Lee Soltow, editor. – New York: National Bureau of 

Economic Research: Distributed by Columbia University Press, 1969. – xviii, 264 p. 
221 Brenner Y.S. The Theory of income and wealth distribution / edited by Y.S. Brenner, J.P.G. Reijnders, 

A.H.G.M. Spithoven. – Brighton, Sussex: New York: Wheatsheaf; St. Martin's Press, 1988. – xiv, 269 p. 
222 Tuffley E.J. Distribution of income and wealth / by E.J. Tuffley. – Port Melbourne: Heinemann 

Educational Australia, 1990. – iv, 67 p. 
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У ринково розвинутих країнах податки на власність забезпечують 

надходження доволі значних обсягів коштів в бюджет. Безумовно, що в 

розрізі країн вони відрізняються, іноді навіть досить істотно. Найбільше це 

залежить від таких умов: (1) види та кількість податків на власність; (2) 

розмір податкових ставок; (3) наявність пільг в оподаткуванні; (4) кількість 

платників податків.  

Що ж стосується податку на багатство, який має безпосереднє 

відношення до оподаткування власності, то в цій ситуації відбувається 

оподаткування не окремих об’єктів власності, а її сумарний обсяг, що 

перебуває в розпорядженні індивіда. При цьому, специфіка податку на 

багатство є наступною: (1) кількість платників – найменша, порівняно з 

іншими податками; (2) пільги – мінімальні, надзвичайно обмежені (а часто 

й взагалі відсутні); (3) розмір податкових ставок – найнижчий в порівнянні 

з іншими податками.  

Статус платника податку на багатство – це певний елітний ранг 

індивіда, що відображає його економічне становище в суспільстві та 

засвідчує приналежність до відповідної соціальної верстви. Статус 

платника податку на багатство досягається при володінні індивідом 

значного обсягу власності. По суті, єдина податкова пільга в механізмі 

справляння податку на багатство – наявність неоподатковуваного мінімуму 

(особистої податкової знижки, personal tax free threshold).  

Крім цього, статус платника податку на багатство залежить від методу 

визначення податкової бази й розрахунку об’єкта оподаткування. Якщо 

неоподатковуваний мінімум присутній у всіх моделях податку на 

багатство, то склад податкової бази може істотно різнитись. У Франції 

оподаткуванню підлягають майно, майнові права та цінні папери, що 

перебувають у власності. До майна відносяться будівлі, промислові та 

сільськогосподарські підприємства, рухоме майно, акції й облігації, тощо; 

деякі види майна повністю чи частково звільнені від такого оподаткування 

(зокрема, майно для використання в межах професійної діяльності, окремі 

види сільськогосподарського майна, а також предмети старовини, художні 

та колекційні вироби, тощо). В Іспанії базою оподаткування є вартість 

майна, з якої віднімається величина уцінки; не підлягають оподаткуванню 

культурні та історичні цінності.  

Багатство, як цілісний набір власності індивіда, є тільки об’єктом 

оподаткування. Розподіляється не саме багатство (власність, майно), а 

доходи; багатство – це тільки підстава для розподілу, а податок на 

багатство – інструмент безпосередньої реалізації розподільного процесу. 

Сплачується податок на багатство за рахунок безпосередньо наявних в 

індивіда доходів, навіть тих (частково), які може генерувати багатство.  

В сучасних економічних умовах, що є наслідком тенденції останніх 

двох десятиліть, податок на багатство суттєво скоротив ареал свого 

поширення. Хоча свого часу чимало країн світу його використовували. В 
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найбільшій мірі податок на багатство практикувався на європейському 

континенті: майже всі економічно розвинуті європейські держави його 

використовували223. Крім цього, податок на багатство функціонував (чи 

практикується навіть й зараз) в деяких азіатських країнах (Японія, Індія, 

Пакистан), в доволі багатьох латиноамериканських країнах (Аргентина, 

Домініканська Республіка, Колумбія, Коста-Ріка, Перу, Сальвадор, 

Уругвай), а також в північноамериканських країнах (США)224.  

У Європі тривалий час на постійні основі податок на багатство 

використовується в Нідерландах, Норвегії, Франції, Швейцарії. Також, з 

2010 р. в західноєвропейських країнах розпочались процеси стосовно 

відновлення податку на багатство225. Скасований в 2005 р., податок на 

багатство з 2010 р. знову введено в Ісландії; скасований в 2008 р., податок 

на багатство знову було поновлено в 2011 р. в Іспанії (в обох країнах – по 

2014 р.). Спроби стосовно повернення податку на багатство мали місце в 

2014 р. у Німеччині. Неоподатковуваний мінімум (особисте податкове 

звільнення) має досить високий рівень (табл. 2.25).  

Таблиця 2.25.  

Неоподатковуваний мінімум (особиста податкова знижка)  

з податку на багатство в країнах Європи, 2016 р.  
Країна  Неоподатковуваний обсяг багатства, €  

Нідерланди  € 21140 

Норвегія  € 142000 (1,200 млн. норвезьких крон, NKr)  

Франція  € 800000  

Швейцарія  ₣ 100000  

Ісландія  € 467000 (75 млн. ісландських крон, ISK)  

Іспанія  € 700000  
 

Італія – одна з перших європейських країн, де податок на багатство 

було скасовано: ще в 1992 р.; оподаткуванню підлягала нерухомість, за 

винятком основного місця проживання та сільськогосподарських угідь. В 

2011 р. податок на багатство в Італії відновлено, який справляється зараз 

порізно з нерухомості та фінансових активів, а також в розрізі 

національних та зарубіжних капіталовкладень. Неоподатковуваний 

мінімум (особисте податкове звільнення) існує тільки для фінансових 

активів, розміщених в Італії, і становить € 5,000.  

Швейцарія – одна з перших європейських країн, де було введено 

податок на багатство: кінець ХІХ ст. Податок на багатство у Швейцарії 

                                                           
223 Deadman W.B. Taxation in Europe / by W. B. Deadman and G. G. Wall. – London: Farringdon Pub. 

Co., 1973. – 86 p. 
224 Свердан М.М. Богатство и налоги: фискальные императивы частной собственности в 

консистенции налога на богатство / М.М. Свердан // II Международная научно-практическая 

конференция «Совершенствование теории и методологии финансов и налогообложения», 22 апреля 2015 

г.: материалы / Приволжский научно-исследовательский центр. – М.: Издательство «Перо», 2015. – С. 5-

15. 
225 Свердан М.М. Податок на багатство: доктрина і парадигма / М.М. Свердан // Інноваційна 

економіка. – 2015. – №5. – С. 164-167. 
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справляється на рівні кожного кантону (муніципалітету). В більшості 

кантонів податок на багатство не справляється, як правило, якщо чиста 

вартість активів індивіда менша, ніж ₣ 100 тис. Крім цього, в деяких 

швейцарських кантонах податок на багатство починає справлятись при 

досягненні індивідом чистих активів в розмірі ₣ 500 тис. В більшості 

кантонів Швейцарії податок на багатство стягується у випадку, коли чисті 

активи становлять ₣ 200 тис. Податок на багатство у Швейцарії – 

найнижчий у світі: він обмежується 1% та стягується за прогресивною 

шкалою ставок в межах 0,13-0,94%. (залежно від кантону).  

Франція – країна, де податок на багатство було введено найпізніше 

порівняно з іншими країнами. Хоча, одне з перших джерел, в якому 

викладаються основи, передумови й наслідки запровадження податку на 

багатство у Франції, датується кінцем ХІХ ст.226. Значно пізніше, майже 

через 100 років, аналогічні спроби були зроблені в 1970-х рр.227.  

Першочергово податок на багатство у Франції був заснований ще в 

1981 р. з ініціативи уряду соціалістів Франсуа Міттерана у вигляді податку 

на значні достатки (Impôt sur les Grandes Fortunes, IGF), який фактично 

почав функціонувати в 1982 р. Однак, надалі цей податок був скасований 

правоцентристським урядом Жака Ширака в 1986 р. Проте, в 1988 р. 

податок на багатство було відновлено та знову введено (Impôt de solidarité 

sur la fortune, ISF), після переобрання Франсуа Міттерана, для часткового 

фінансування субсидій малозабезпеченим верствам. Його повна назва 

трактується як “солідарний податок на багатство”.  

Податок на багатство органічно вмонтований в систему особистого 

оподаткування індивідів. Його ефект є вагомим для держави і не надто 

обтяжливим для платників податку на багатство (табл. 2.26).  

Таблиця 2.26.  

Кумулятивний ефект податку на багатство у Франції (2016 р.)  
Величина 

багатства, €  

Розмір 

податкової 

бази, €  

Податкова 

ставка, %  

Сума 

нарахованого 

податку, €  

Кінцева сума 

накопичувального 

податку, €  
До 800,000  800,000  0,00  ─  ─  

800,001-

1,300,000  

500,000  0,50  2,500  2,500  

1,300,001-

2,570,000  

1,270,000  0,70  8,890  11,390  

2,570,001-

5,000,000  

2,430,000  1,00  24,300  35,690  

5,000,001-

10,000,000  

5,000,000  1,25  62,500  98,190  

Понад 

10,000,000  

─  1,50  ─  ─  

                                                           
226 Menier É.-J. A treatise on the taxation of fixed capital / by M. Menier; translated by J. O'Gallighan. – 

Paris: J.G. Fotheringham 1880. – xvi, 442 p. 
227 Allais M. L'Impôt sur le capital et la réforme monétaire / par Maurice Allais; préface de Raymond 

Aron. – Paris: Hermann, 1977. – x, 367 p. 
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В цілому, рівень оподаткування у Франції – один з найвищих серед 

країн ОЕСР (світу). 

Доволі значні доходи бюджету у Франції становлять податки на 

власність. Податок на багатство є одним з них. Тривалий час використання 

податку на багатство дав чималий досвід у виробленні державної політики 

його адміністрування. Про це свідчать тенденції його функціонування 

протягом значного періоду часу (табл. 2.27).  

Таблиця 2.27.  

Податок на багатство у Франції, 1997-2016 рр.  
Рік  Величина багатства  

(1997-1999 – ₣, 2010-2016 – €)  

Ставка податку, %  

1997  до 4260000 0,0 

 4260001-6920000  0,5 

 6920001-13740000  0,7 

 13740001-21320000  0,9 

 21320001-41280000  1,2 

 понад 41280000  1,5 

1999  до 4700000  0,0 

 4700001-7600000 0,55 

 7600001-15100000 0,75 

 15100001-23500000 1,0 

 23500001-45500000 1,3 

 45500001-100000000 1,65 

 понад 100000000  1,8 

2010  до 790000 0,0 

 790001-1290000 0,55 

 1290001-2530000 0,75 

 2530001-3980000 1,0 

 3980001-7600000 1,3 

 7600001-16540000 1,65 

 понад 16540001 1,88 

2011  до 800000 0,0 

 800001-1310000 0,55 

 1310001-2570000 0,75 

 2570001-4040000 1,0 

 4040001-7710000 1,3 

 7710001-16790000 1,65 

 понад 16790000 1,88 

2012  до 1300000 0,0 

 1300001-3000000 0,25 

 понад 3000000 0,5 

2013-2016  до 800000 0,0 

 800001-1300000 0,5 

 1300001-2570000 0,7 

 2570001-5000000 1,0 

 5000001-10000000 1,25 

 понад 10000000 1,5 
 

На прикладі Франції податок на багатство доводить свою фіскальну 

ефективність та соціально-економічну придатність. Його присутність в 
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податковій системі є вигідною для держави і прийнятною в суспільстві. 

Податок на багатство у Франції справляється на основі прогресивної 

методики. Податкові ставки є доволі помірними, а неоподатковуваний 

мінімум (особисте податкове звільнення) – найвищим у світі.  

Іспанія – країна, яка також порівняно пізно запровадила податок на 

багатство, але дещо раніше, ніж Франція (хоча, в деяких джерелах є 

інформація, що в Іспанії податок на багатство ще до 1920-х рр. існував в 

якості надзвичайного податку). Його історія напередодні скасування та 

подальшого відновлення вже є відомою. А в середині 1990-х рр. податок на 

багатство в Іспанії стягувався наступним чином: неоподатковуваний 

мінімум – 25875 тис. песет; понад цієї суми ставка податку становила 0,2%. 

Якщо ж вартість багатство перевищувала 1656 тис. песет, тоді податкова 

ставка складала 2,5%. Загалом, варто зазначити, що сучасна податкова 

система Іспанії склалася в результаті проведення податкових реформ 1977 

р. і 1984-1985 рр.; імовірно, що це податкова система, яка в європейському 

контексті була сформована і приведена у відповідність до цивілізаційних 

вимог найпізніше. Більше того, податок на багатство було введено до 

запровадження деяких інших видів податків. Зокрема, податок на додану 

вартість введений з 1986 р. у зв’язку із входженням Іспанії в Європейське 

економічне співтовариство; тільки в 1987 р. він був юридично оформлений. 

Необхідність введення податку на додану вартість в Іспанії була 

викликана об’єктивною потребою (оскільки певна його частина 

спрямовується на формування доходів бюджету сучасного Європейського 

Союзу). Отже, податкова система Іспанії тривалий час не була цілісною, 

належним чином упорядкованою; натомість, у процесі свого становлення 

мала дещо спонтанний характер, а проведені зміни були викликані 

об’єктивними потребами, вимогами чи обставинами. Можливо, це 

стосується також й податку на багатство, хоча в цьому випадку вплив 

здебільшого справляють інші чинники, більшою мірою національного 

масштабу (фіскальні, соціально-економічні, політичні).  

Тенденції двох останніх десятиліть демонструють призупинення дії 

податку на багатство. Деякі європейські країни його не використовують. В 

1997 р. податок на багатство скасували Австрія, Данія і Німеччина; в 2005 

р. – Люксембург та Фінляндія; в 2007 р. – Швеція.  Податок на багатство 

свого часу справлявся в Греції та Ліхтенштейні. Певний досвід справляння 

податку на багатство має також Великобританія та Ірландія.  

Фактично, всі скандинавські країни мають досвід в адмініструванні 

податку на багатство (в кожній країні він існував у певний період)228.  

Норвегія – єдина скандинавська країна, де зараз присутній податок на 

багатство. Індивіди зобов’язані щорічно сплачувати цей податок виходячи 

з фактичної вартості капітальних активів. У Норвегії також 

                                                           
228 Regul R. Finances and taxes in European integration / by Rudolf Regul and Wolfgang Renner. – 

Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation, 1966. – 136 p. 
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неоподатковуваний мінімум має тенденцію до збільшення, а податкові 

ставки – до зниження. Ще в середині 1990-х рр. резиденти сплачували 

податок на багатство як у Норвегії, так і за її межами, а нерезиденти – лише 

за норвезькими ставками в межах від 0-1,5%. Якщо сума податку на 

багатство становила понад 65% від суми сукупного оподатковуваного 

доходу, то ставка податку могла бути знижена; якщо вартість чистих 

активів не перевищувала NKr 1 млн., тоді пільгова ставка на рівні 0,6% 

застосовувалась тільки для сум, які перевищували NKr 1 млн. Також, у 

Норвегії є досвід справляння податку на продаж товарів розкоші (спирт, 

бензин, парфуми), який було встановлено в розмірі не більше 70%.  

В Данії податок на багатство скасовано в 1997 р. Його сплачували: 

резиденти – на власність, розташовану як на території Данії, так і за її 

межами; нерезиденти – тільки на власність, що перебуває в Данії. В 1996 

р., напередодні скасування, ставка податку на багатство становила 0,7% від 

чистої вартості багатства, що сумарно перевищувала DKK 2,4 млн.  

У Швеції податок на багатство скасовано найпізніше, аж в 2007 р. До 

цього, ще в середині 1990-х рр., резиденти були зобов’язані платити 

податок за ставкою 1,5% від чистої вартості багатства понад SEK 800 тис., 

розташованого на території Швеції і за її межами.  

У Фінляндії в середині 1990-х рр. резиденти сплачували податок на 

багатство за ставкою 0,9% на його сумарний обсяг (на території країни та 

за її межами), якщо чиста (фактична, оціночна, ринкова) його вартість 

перевищувала FIM 1,1 млн. Нерезиденти мали зобов’язання тільки по 

власності, розташованій території Фінляндії. До того ж, були також 

встановлені певні обмеження за сумами сплачених податків: сума всіх 

податків (муніципального, майнових), що підлягають сплаті в бюджет, не 

повинна перевищувати 70% від суми державного особистого прибуткового 

податку; якщо зазначене має місце, то ставка державного податку може 

бути знижена.  

Австрія – одна з перших європейських країн, де було скасовано 

податок на багатство (в 1997 р.). В середині 1990-х рр., напередодні його 

скасування, ставка податку на багатство становила 1%, а базою для його 

нарахування було 90% оціночної вартості власності. Розмір річного 

податку на багатство визначався один раз в три роки, а сплачувався він 

щоквартально у вигляді авансових платежів (які не коригувались лише в 

тоді, коли вартість багатства не змінювалась понад встановлені межі). Для 

розрахунку вартості оподатковуваного багатства платники податків 

повинні були раз в три роки подавати податковим органам декларації. 

Також, подружні пари, які постійно проживали разом, їхні неповнолітні 

діти, які проживали разом з ними, оподатковувались як одна особа. 

Оподатковуване багатство включало в себе власність всіх осіб, які 

підлягали спільному оподаткуванню. Від його вартості відраховувалась 

вартість деяких, перелічених в Законі про оцінку, видів майна (в т.ч. – 
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банківські депозити, цінні папери), а також неоподатковуваний мінімум в 

розмірі ÖS 150 тис. на одну особу; податкові пільги надавались для 

кожного члена сім’ї.  

В Німеччині податок на багатство скасовано в той же час, як і в 

Австрії. Хоча, Німеччина – країна, де податок на багатство має одну з 

найбільших історій. В самій Німеччині податок на багатство є одним з 

перших з найбільш давніми традиціями; його запровадив ще в 1278 р. 

король Рудольф фон Габсбург. Варто відмітити протягом розвитку 

податкової справи в Німеччині орієнтацію акцентів оподаткування, 

спрямованих на раціональний розподіл податкового навантаження.  

Століттями пізніше, цілі податкової політики визначив канцлер 

Німеччини Отто фон Бісмарк при обговоренні питань щодо введення мита 

на сільськогосподарські продукти. У промові в рейхстазі 2 травня 1879 р. 

він висловився так: “Я кидаю докір теперішньому стану в тому, що віно 

надто багато вимагає від прямих податків і занадто мало – від непрямих, і 

я прагну того, щоби скасувати прямі податки, а надходження від них 

замінити непрямими податками ... Тягар прямих податків в Пруссії ... досяг, 

на мою думку, такого рівня, який не може більше бути терпимим”229. Мова, 

безумовно, йде не про повне знищення системи прямого оподаткування, а 

про її багатоукладність з допомогою непрямих податків для розподіл 

податкового тягаря.  

Надалі ці традиції продовжив ще один канцлер Німеччини Людвіг 

Ерхард, який визнавав досить справедливими побажання всіх громадян та 

суб’єктів господарювання щодо зниження податкового навантаження. Але 

при цьому важливими є засоби досягнення мети; якщо “стабілізація витрат 

і розвиток продуктивності буде рости тими ж темпами, легко собі уявити й 

обчислити, яке зниження податків виявиться можливим. Тільки таким 

шляхом можна досягнути справжнього і реалістичного вирішення гнітючої 

всіх нас податкової проблеми”230. Водночас, під цим не варто розуміти 

наміри щодо якнайбільш можливої мінімізації оподаткування.  

З тих пір в Німеччині вкоренились важливі принципи побудови 

системи оподаткування: (1) податки по можливості мінімальні (і витрати 

на їх справляння); (2) податки відповідають структурній політиці і не 

перешкоджають конкуренції; (3) максимальна повага до приватного життя 

людини (в зв’язку з оподаткуванням людина повинна по мінімуму 

відкривати державі приватне життя); (4) податкова система виключає 

подвійне оподаткування; (5) податки націлені на більш справедливий 

розподіл доходів; (6) величина податків відповідає розміру державних 

послуг, включаючи все, що людина може отримати від держави.  

                                                           
229 Schultz U. Mit dem Zehnten fing es an: eine Kulturgeschichte der Steuer / herausgegeben von Uwe 

Schultz. – München: C.H. Beck, 1986. – 297 s. 
230 Erhard L. Wohlstand für Alle / von Ludwig Erhard; bearbeitet von Wolfram Langer. – Düsseldorf: 

Econ-Verlag, 1957. – 390 s. 
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Незважаючи на це, податок на багатство в Німеччині мав місце. 

Напередодні скасування, в середині 1990-х рр., податок на багатство 

стягувався з обсягу власності, до складу якої зараховувались нерухоме 

майно, банківські рахунки, цінні папери, вклади в страхові компанії, 

коштовності, предмети мистецтва та інші предмети розкоші, приватні 

літаки, яхти. Переоцінка майна відбувалась кожні 3 роки. До 1995 р. ставка 

податку на багатство становила 0,5%; з 1995 р. – підвищена до 1%. Разом з 

цим було збільшено й неоподатковуваний мінімум: до 1995 р. – 70 тис. 

марок, з 1995 р. – 120 тис. марок, а при досягненні особою 60-літнього віку 

додавалось ще 50 тис. марок (всього – 170 тис. марок).  

Попри це, через 20 років в Німеччині знову тривають дебати щодо 

повернення податку на багатство. Деякі країни так і практикують231. 

Податок на багатство вбачається цілком доречним для застосування. 

Доцільним варто вважати впровадження в кожній країні власної моделі 

податку на багатство. Для цього існує достатньо підстав: (1) класова 

структура суспільства; (2) наявність достатньої кількості заможних осіб; 

(3) належні ринкові умови для набуття та примноження власності.  

 

  

                                                           
231 Свердан М.М. Фіскальні технології оподаткування приватної власності: податок на багатство / 

М.М. Свердан // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і 

менеджмент: зб. наук. пр. – 2015. – Вип. 14. – С. 268-271. 
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РОЗДІЛ 3. 

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

3.1. The motives of companies as determinants  

for accepting direct foreign investments  
 

Theories of foreign direct investments that have been formulated for years, 

attempted to provide an answer to the question: what conditions should be 

present for foreign direct investments? Why are foreign investors able to 

compete with local companies? Why do they choose the particular country as a 

place of investment location? The attempts of the theoretical quest proliferated 

with various hypotheses (see more: Kaczmarek, 2008, p.123)232. 

With regard to the reasons for foreign direct investments, we can determine 

four groups of phenomena which in formulated hypotheses are regarded to be 

the factors accounting for the foreign investments. They are the following 

(Calvert, 1981, p. 43-59):233: 

1. Market failure, 

2. Flawed market structures (monopolization), 

3. Market imbalance, 

4. Distortions imposed by the government. 

The first two groups of factors present the approach represented in the 

efficiency and monopolistic trend. Localization factors, however, are gathered 

within two separate groups as market imbalance and distortions imposed by the 

government. 

Market failure, is present in the occurrence of external effects and the 

existence of public goods. The expenses on research and development and other 

forms of acquiring knowledge are really high and due to flawed external 

knowledge market or its absence, it is difficult to make up for them with the 

proper income. The knowledge market is not ideal because of difficulties related 

to the assessment of the value of the company’s knowledge and indicating its 

proper price. In many markets legal assurances protecting the company’s 

knowledge (e.g. patents, royalties) are often insufficient and not followed up. 

The knowledge, however, is company specific and is a crucial factor of its 

competitive advantage. It encompasses the knowledge of technology, 

production, market, organization and management (Sitek, 1997, p. 62.)234. It 

leads to the exploitation of this production factor inside the company – to its 

                                                           
232 Kaczmarek A., Zarządzanie wiedzą i klastry jako metody podnoszenia konkurencyjności 

przedsiębiorstw [w:] EKONOMIA I ZARZĄDZANIE, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej nr 11, 

Białystok 2008. 
233 Calvert A. L., A Synthesis of Foreign Investment Theories and Theories of the Multinational Firm, 

Journal of International Business Studies, 1981, No. 1. 
234 Sitek E., Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych przedsiębiorstw [Determinants of 

Foreign Direct Investment of Foreign Companies], Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 1997. 
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internalization and accounts for using foreign direct investments for the 

expansion in the foreign markets as foreign direct investments let prevent or 

diminish knowledge infiltration by the competition. This way of thinking has 

produced modern theories aiming to explain the existence of Foreign direct 

investments. Among many of them, the theory of internalization requires the 

most attention. 

At its basis lie the following assumptions (Buckley, Casson, 1976, p. 33)235: 

 companies maximize profit in the world of flawed markets, 

 if markets for indirect products are flawed, there appears a stimulus to 

bypass all the creations of the internal markets; this in turn implies the 

incorporation to the common property and under common activity control, which 

were incorporated by markets, 

 internalization of markets over the national borders produces 

transnational corporations. 

Following this theory, the market is not the most effective form of execution 

of many transactions carried out by companies which is why in some cases it is 

more beneficial to execute internal transactions, within the same company, than 

external by means of the market market (Witkowska, 2000, p.46.)236. 

The flawed market structure, the initial motivation of companies to invest 

abroad is the possibility of enjoying the benefits resulting from property 

advantages, otherwise referred to as advantages related to non-classic production 

factors (technology, organization and management, marketing). The full use of 

these advantages is impossible without starting the activity abroad in form of 

direct investments. These advantages are the following: 

 technological advantages – enabling the initiation of manufacturing of 

new products, products of better features, etc. 

 financial advantages resulting from the possibility of using own capital 

resources and easier access to the sources of external financial supply, 

 advantages in the scope of management skills, the opportunities of using 

solutions applied in parent companies, 

 marketing advantages, resulting from the high value of know-how in 

the market sphere, 

 advantages connected with the opportunity of using cheaper production 

factors, better IT network, broader support of managerial decisions 

(Karaszewski, 2001, p. 29.)237. 

The administration of the above legally protected technical solutions, 

specific production experience and the knowledge and qualifications of 

                                                           
235 Buckley P. J.,. Casson M, The Future of Multinational Enterprise, MacMillan Press, London 1976. 
236 Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w kraju przyjmującym- aspekty 

teoretyczne, Ekonomista 2000 nr 5. 
237 Karaszewski W., Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999 

(miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe) [Companies with the Foreign Shareholding in 

Poland in the YEars 1990-1999 (position in the national economy, development factors and prospects], Mikołaj 

Kopernik University Press 2001. 
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employees (know-how) allows for manufacturing cheaper goods or superior to 

those offered by the local competition, and the access to the parent company 

resources (financial, technological, personnel, etc.) does not require additional 

investments. The knowledge and skills collected within the company has the 

property that it is not diminished by multiple using, and final cost of using 

technical solutions, primarily developed in the parent company is slight slight 

(Calvet, 1971, p. 49.)238. 

The market imbalance, the common property of all the hypotheses, seeking 

the reasons for foreign direct investments in the market imbalance is the 

conclusion of the fading and short-term nature of foreign direct investments. In 

this approach, they are the power leading to the state of balance the markets 

where it has been upset. The activity of this power ceases when the balance is 

regained, i.e. when the rates of return between the countries equalize. The 

conditions of imbalance, which provide stimuli for investing abroad – following 

the above hypotheses are: 

 differences in the average rate of return, 

 differences in costs of labour, 

 technology markets imbalance, 

 overvaluation of the currency. 

Distortions imposed by the government, the characteristic feature of the 

second group of hypotheses seeking the reasons for foreign direct investments is 

highlighting the role of governments of home and host countries in the provision 

of stimuli for investing abroad. Those distortions are any changes of conditions 

in which companies operate stemming from the economic policy of a 

government. In this group of hypotheses the main reasons for foreign direct 

investments are: 

 tariff and non-tariff barriers to trade, 

 taxes, 

 pricing and profit regulations, 

 antimonopoly laws, 

 and any changes to institutional conditions in which companies operate. 

Yet it seems that none of the existing theories explain in a comprehensive 

way the causes of the foreign expansion of companies. This problem is shown in 

most detail in the eclectic theory of international production also called OLI 

paradigm (ownership, location, internalization)239 

 Its author has integrated the theories of monopolistic benefits, 

internalization and production location. The name of the theory alludes to 

eclectics in order to explain that the intention was combination into one whole 

of various theories describing the functioning of direct foreign investments 

which can be inconsistent. J. H. Dunning has underscored three kinds of 
                                                           

238 Calvet A., A Synthesis of Foreign Direct …, des. cit. p. 47; J.H. Dunning, Comment on the Chapter by 

Professor Aliber, in: The Multinational Enterprise, ed. J.H. Dunning, London 1971. 
239 The author of the eclectic paradigm is J.H. Dunning 
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conditions, which should be simultaneously met for foreign direct investments 

to appear (Sitek, 1997, p. 66)240. They are: 

1. resulting from the ownership advantage of the investing company, 

2. resulting from activity internalizations, 

3. determining the geographic location of business activity. 
A detailed list of advantages has been presented in Table 3.5. 

It should be noted that all the theories pertinent to foreign direct 

investments, including J.H, Dunning’s eclectic theory are criticized as they do 

not provide a full account of the phenomenon nad so far there is not a single 

comprehensive theory accepted by all the researchers in the field. 

As the matter of foreign direct investments is perceived differently, in 

international economic literature there are functioning numerous theories in 

which their authors have attempted to set out the most prominent factors 

determining this phenomenon. Having considered the thirty theories241 in which 

researches try to pinpoint the motives which are followed by companies carrying 

out foreign direct investments, there has been made a synthetic summary of them 

below – Table 3.1. 

Among Polish authors we may also find trials of finding the determinants 

of location of foreign direct investments. According to M. Gelder the location 

factors should be divided into: costs of production, with a detailed reflection of 

costs of labour, marketing factors, such as market size, its dynamics, stage of 

development and competition intensity, trade barriers – tariff and non-tariff 

barriers to trade and state policy treated as the aggregation of facilitating 

conditions, in which we include the stability of the political system, social 

relations, as well as the character and degree of economic development (Geldner, 

1986, p. 76)242. 

J. Rymarczyk, however, creates four groups of factors, following the theory 

of location. In the first group he lists institutional and political factors, making 

investment climate in the given country. To the second group, he includes cost 

factors, covering the access to production factors and their price. Market factors 

are the third group of determinants, deciding about undertaking foreign 

investments in the given country. 

 

                                                           
240 Sitek E., Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych przedsiębiorstw [Determinants of 

Foreign Direct Investment of Foreign Companies], Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 1997., p. 66. 
241 Analysis have been works S. Agarwala, Y. Aharoni, R.Z. Alibera, B. Balassa, E.R.Barlowa, P.J. 

Buckley, & M. Cassone, R. Caves, R. Coase, J. H. Dunninga, J.Fayerweathera, B. S. Freya, H.P. Graya,G. 

Haberlera,R. F. Harroda, D. Hartmana, S.Hirscha, S. Hymera, J. A. Hobsona,E. Heckschera, G.C. Hufbauera, 

A. Jasay, J.Johnsona, Ch. P.Kindlebergera, F.T. Knickerbockera, K. Kojami,P. Krugmana, D.R.Lessarda, 

R.E.Lipseya, G. D. A. MacDougalla,A. Madhok, S.P. Magee,H.Markowitza, B. Ohlina, T. Ozawy, M.V. Posnera, 

G. Reuber, S. H. Robocka, A.M.Rugmana, P.A. Samuelsona, F.Schneidera, K. Simmondsa, S.B. Tallman, 

D.J.Teece, J. Tobina, R. Vernona, R. Weintrauba, I. T. Wendera, J.T. White, O.E.Williamsona. 
242 Geldner M., Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich, Monografie i opracowania 

[The Contribution to the Theory of Foreign Direct Investments, Monographies and Case Studies], SGPIS, 

Warszawa, 1986, No. 193. 
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Table 3.1.  

Eclectic Paradigm 
I COMPETITIVE ADVANTAGE RESULTING FROM THE SPECIFIC COMPANY   

(OWNERSHIP-SPECIFIC ADVATAGES) 

 A NOT RESULTING FROM INTERNATIONALITY 

 Monopolistic position held 

 Legally guarded technology, trade mark. 

 Production management, organization and marketing, human capital resource and 

experience. 

 Exclusive or preferential rights of access to resources 

 The possibility of obtaining resources on privileged terms 

 Exclusive or preferred access to market products. 

 Protectionism (for example, the Government limits access to the market for competitors) 

 B ADVANTAGES OF BEING A GLOBAL COMPANY AFFILIATES PARTICIPATION 

IN RELATION TO EMERGING COMPANIES 

 Access to administrative capacity, management, marketing, etc. 

 What are the benefits of centralized supply of products and centralized demand for 

purchases 

 C THE BENEFITS OF INTERNATIONALITY IN ACTION 

  The wider benefits of scale type (A) and (B) resulting from the multinational range of 

enterprises. 

  Better access to and/or better knowledge of the market (in terms of information, resources, 

etc.) 

  Greater use of international differences in the economies of the equipment 

  The ability to diversify risks. 

II INTERNALIZATION INCENTIVE ADVANTAGES 

  The reduction in costs associated with market transactions. 

  To avoid the costs of the legal protection of ownership. 

  Reducing uncertainty on the demand side. 

  More freedom in pricing policy in terms of 

  By the seller to exercise control over the quality of the product. 

  Exploiting more fully the advantages referred to in section IB. 

  To avoid the disadvantages resulting from the absence of future markets (future market). 

  Avoid the use of regulating the intervention or the Member States 

  Control of sources of supply and the terms of sale (including technology). 

  Control of outlets. 

  The possibility of practices used in competitive strategy 

III LOCATION SPECIFIC ADVANTAGES 

  Spatial production and markets. 

  The prices of production factors, their quality and performance. 

  Transportation and communication costs. 

  State intervention. 

  Governmental control, and import that specifies the «climate» for foreign direct investment. 

  The country's infrastructure investments (commercial, legal, transportation). 

  Psychic distance (language barriers, culture, different practices, etc.). 

  Economies of scale in production and marketing. 

Source: own elaboration based on the (Sitek, 1997, s. 67-68) 243. 

 

 

 
                                                           

243 Sitek E., Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych przedsiębiorstw [Determinants of 

Foreign Direct Investment of Foreign Companies], Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 1997, р. 67-68 
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Table 3.2.  

The motives which are followed by companies carrying  

out foreign direct investments 
NO Motives 

 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

the pursuit of profit-maximizing; 

the desire to reduce costs of production-seeking countries that offer lower prices of 

production factors, such as work or capital, but also communication costs of transport; 

having advantages and the possibility of sustainable use in foreign markets (financial 

advantage, technological, marketing); 

upatrywanie in other economies, new markets for their goods and services; 

the desire to diversify the risks to your business; 

the existence of investment incentives in the host country; 

the perspective of transaction cost reduction; 

the nature of the product or service; 

access to resources in limited quantities in the home country; 

attractive market structure; 

a favourable tax regime of the host country for foreign investors; 

tendency to gain monopolistic position in the market of the host; 

bridging the technological gap; 

the ability to achieve maximize profit by reinvesting profits in countries where there 

are restrictions on the movement of capital; 

the ability to achieve economies of scale; 

fear of losing competitive advantage; 

expansion into markets direct competitors (imitation); 

the desire to acquire new skills and experiences-staged learning from the market; 

the strategy adopted in the enterprise; 

striving to reduce exchange rate risks; 

the possibility of using the reduced duty rates in the host country; 

no foreign exchange controls and restrictions on the repatriation of dividends to the 

parent company; 

the initiative of the Governments of the countries concerned investments. 

Source: own elaboration 

 

The fourth group encompasses trade barriers barriers (Rymarczyk, 1996, p. 

40-42)244. Another division available in the relevant literature has been offered 

by K. Przybylska, who has split the factors deciding about the attractiveness of 

the foreign market for foreign investments into two major groups (Przybylska, 

2001, p. 100)245: 

1. determinants stemming from the motives of undertaking of foreign 

direct investments. 

2. determinants stemming from the investment climate of the host country. 

                                                           
244 Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa [Internalization of a Company], PWE, Warszawa 

1996. 
245 Przybylska K., Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w teorii ekonomii 

[Determinants of Foreign Direct Investments in the Theory of Economics], WAE in Cracow, Scientific Journal 

No. 144, Cracow 2001. 
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E. Oziewicz, however, has separated ten major motives of investing abroad, 

which she divided into three categories (Oziewicz, 1998, p. 56)246: 

1. «cost» motives, such as exploring dependable, cheap sources of raw 

materials, seeking cheap labour, deposit safety, which is diversification of the 

investment portfolio, safeguarding against the drop of currency exchange rates, 

2. «profit» motives: exploring new sale markets, desire to omit barriers 

to trade, diversification of the level of development, being the cause of 

differences in the profit rate levels, rise of the profit rate and profit mass, 

3. «mixed» motives: the process of concentration and centralization, a 

control over a foreign company. 

In the light of the above motives of starting up an activity by foreign 

investors outside the home country, it is also worth mentioning about the 

investment climate. It is an overall range of activities of the host country and the 

home country, encouraging potential investors to implement a direct investment 

(see more: Czyrka 2012, p.223).247. The investment climate has been analysed 

by many theorists and described by many experts. The most logical and detailed 

analysis has been presented by L. C. Nehrt (Nehrt, 1970, p.3)248.  

He divided the investment climate into the following elements: 

1. economic climate A, 

2. economic climate B, 

3. social climate, 

4. administrative climate, 

5. politicial climate (Fig.3.1.). 

Economic climate A defines the present and anticipated situation in the 

country potentially importing the capital. It determines only making up of a 

decision to invest capital. 

Economic climate B characterizes the state of the infrastructure of the 

country and long-term changes, as well as influences the efficiency of attracting 

capital to the importing country. 

Social climate is a situation present in the labour market, as well as all 

socio-economic conditioning determining work quality and safety. Labour factor 

mobility is also of a key importance. 

Administrative climate understood as a range influence of governmental 

factors on economic life, which features the following elements: 

 the status of a foreign company, range of activity, 

 the procedure of setting up of a company, legal form of the enterprise, 
                                                           

246 Oziewicz E., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym Azji Południowo-

Wschodniej (ASEAN) [Foreign Direct Investments in the Economic Development of South-East Asia] , 

Wydawnictwo UG [Gdańsk University Press], Gdańsk 1998. 
247 Czyrka K., Innowacyjność a realia w zarządzaniu zasobami ludzkimi w lubuskich zakladach pracy 

chronionej- wybrane wyniki badań, w: Funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji w województwie 

lubuskim. analiza i prognozy red. A.Świedek, Zeszyt naukowy nr.1, Funkcjonowanie regionalnego systemu 

innowacji w województwie lubuskim, Analizy i prognozy, Zielona Góra 2012. 
248 Nehrt L. C., The Political Climate for Private Foreign Investment, New York, Boston, Washington, 

1970. 
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 laws governing the profit transfer, finance and accountancy, taxes, 

 management. 

 
Figure 3.1. Investment climate according to Nehrt 
Source: own elaboration based on the (Nehrt, 1970, s. 3)249. 

 
Finally, political climate is composed of: 

 political views of governing parties and government officials, 

 vested interest and goals of the governing groups, 

 agreements of mutual security of investments between countries, 

 the importance of the private sector in economy, possibility of 

nationalization of companies, incentives granted to foreign investors (Stępniak, 

1996, p. 83-84)250. 

All the above-mentioned components of the investment climate are 

undoubtedly the factors being considered by foreign investors both at the 

moment of designing and implementing of investment, and in the process of 

business activity. The most beneficial situation for the investing companies is 

definitely when market, cost determinants or their combination is accompanied 

by the favourable investment climate. 

With the summary of the review of theories from angle of the factors 

determining initiation of foreign direct investments discussed, we can note that 

in their decisions, entrepreneurs are guided by both external factors, appropriate 

for the given company, and external ones, comprising characteristic features for 

the domestic market and the foreign market (Fig. 3.2).  
                                                           

249 Nehrt L. C., The Political Climate for Private Foreign Investment, New York, Boston, Washington, 

1970. 
250 Stępniak A., Integracja regionalna i transfer kapitału. Inwestycje bezpośrednie w aspekcie klimatu 

inwestycyjnego w Unii Europejskiej [Regional Integration and Transfer of Capital. Direct Investments within 

the Investment Climate in the European Union]. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego [Gdańsk University 

Press], Gdańsk 1996, p. 83-84. 
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Figure 3.2. Locational factors for BIZ  
Source: own elaboration based on the data of PAIiIZ 
 

Interesting information regarding the motives of undertaking foreign 

investments by entrepreneurs from EU member states is provided by surveys 

carried out by Stawicka (Stawicka, 2013, p.23)251 in the years 2005 and 2012. 

The survey was addressed to randomly selected companies operating in the 

territory of the European Union and having in its initial capital foreign 

shareholding, and the questions it contained regarded indicating by the 

entrepreneurs the stimuli, which influenced the execution of foreign direct 

investments in the given EU country, The synthetic conclusions of those surveys 

have been presented in the tabular summaries below.  
The above results of the surveys regarding the importance of motives, 

which the entrepreneurs were guided by while undertaking foreign investments 

in the EU countries, show that in vast majority foreign companies follow the will 

to get a new sales market for their products and maximize their profit. 

Furthermore, a key factor for the investors is a large and ready market, cheap 

production factors as well as investment incentives and reliefs. The majority of 

stimuli indicated as crucial in the survey of 2005 was again pointed at by 

respondents in 2012. It should noted that the external factor , known as economic 

and political stability of the host country, was in the first survey found as 

unimportant and in the second survey as vital.  

Undoubtedly such shift in importance of this stimulus was caused by the 

presence of the economic countries in many EU countries and the increased risk 

connected with operating in their territory. 

                                                           
251 Stawicka M. K., Czynniki warunkujące wybór miejsca lokowania bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych w UE – studium komparastyczne lat 2005 i 2012 [The Factors Conditioning the Choice of Place 

for the Location of Foreign Direct Investments in the EU – a Comparative Study of the years 2005 and 2012] – 

http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_23.pdf (as on 17.02.2014), p.23. 
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252 Stawicka M. K., Czynniki warunkujące wybór miejsca lokowania bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych w UE – studium komparastyczne lat 2005 i 2012 [The Factors Conditioning the Choice of Place 

for the Location of Foreign Direct Investments in the EU – a Comparative Study of the years 2005 and 2012] – 

http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_23.pdf (as on 17.02.2014). 
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253 Stawicka M. K., Czynniki warunkujące wybór miejsca lokowania bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych w UE – studium komparastyczne lat 2005 i 2012 [The Factors Conditioning the Choice of Place 

for the Location of Foreign Direct Investments in the EU – a Comparative Study of the years 2005 and 2012] – 

http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_23.pdf (as on 17.02.2014). 
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Table 3.5.  

Types of fiscal stimulus, financial and indirect for foreign direct 

investment 
The basis for 

incentive 

measures 

Description 

Fiscal incentives 

Profile the reduction of the standard rate of corporate income tax; tax holiday;  

Invested capital tax relief; from capital invested and reinvested profits; accelerated 

depreciation 

Work reduction of insurance premiums; payroll tax deductions depending on the 

number of employees or other employment-related expenses 

Sale reduction of corporate income tax sales 

Advantages  

of local producers 

reduction of corporate income tax depending on the degree of involvement in 

the production of local producers 

Import exemption from customs duties on imported capital goods, raw materials and 

manufacturing some of the factors necessary for the production of 

Export relief from export duties; preferential taxation of revenue from exports;  

Financial incentives 

Government 

grants 

direct subsidies covering part of the costs or capital costs, production or 

marketing 

Government credit 

by temporarily 

subsidised interest 

rate 

subsidised loans; loans guaranteed; export credit guarantee 

The Government's 

share in 

investments 

contributing to the Government's investment with high risk 

Government 

insurance 

according to the 

preferred foot 

the complicity of the Government in the financing of various types of risks, for 

example. associated with the volatility of exchange rates, dewaluacją, 

expropriation, political instability. 

Indirect incentives 

Infrastructure 

subsidies 

sale of land, buildings, industrial plants at prices lower than the market; charges 

for a specific infrastructure, such as telecommunications, transport, electricity 

and water 

Subsidizing 

services 

help to find national sources of funding; the introduction of project 

management; podinwestycyjnych execution of projects; information about the 

market availability of raw materials; information about production processes 

and marketing techniques; help in gaining qualifications and retraining of 

personnel;  

Market 

preferences 

preferential government contracts; the closure of the market to other investors; 

protection against competition from imports; the granting of liquor law 

The preferential 

treatment of 

foreign currency 

a special exchange rate; a special course for the convergence of debt-to-equity; 

Elimination of currency risk foreign loans; Special repatriation of capital and 

profit concession 

Source: own elaboration based on the (Przybylska, 2001, s. 123-124) 254. 

 

 

                                                           
254 Przybylska K., Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w teorii ekonomii 

[Determinants of Foreign Direct Investments in the Theory of Economics], WAE in Cracow, Scientific Journal 

No. 144, Cracow 2001. 
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3.2. Pomiar i modelowanie zdarzeń w procesie tworzenia informacji 

finansowej przedsiębiorstwa  

 

1. System informacji finansowej w przedsiębiorstwie.  

Jednym z najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa, decydujących o 

skuteczności zarządzania jest kapitał intelektualny. Niezależnie od 

występujących w literaturze różnic w definiowaniu tego kapitału, jest on 

współcześnie uważany za główne źródło osiągania celu jakim jest wzrost 

wartości firmy. Warunkiem sprawnego wdrożenia i wykorzystania kapitału 

intelektualnego jest posiadanie odpowiednich informacji. We współcześnie 

dynamicznie zmieniających się warunkach gospodarowania informacja stanowi 

jeden z kluczowych zasobów każdego przedsiębiorstwa (Wrycza, 2010, s.62; 

Borowiecki i Czekaj, 2010, s.77)255. Efektywne wykorzystanie tego zasobu 

zależy od stosowanych metod i technologii informacyjnych, czyli od sprawności 

systemu informacyjnego.  

Kluczowy strumień informacji w ramach systemu informacyjnego każdej 

jednostki gospodarczej stanowią informacje finansowe. Informacje finansowe są 

subkategorią informacji ekonomicznych i odnoszą się do sfery finansowej 

przedsiębiorstwa. Charakteryzują one wynik finansowy i przepływy pieniężne 

oraz czynniki je kształtujące. Cechą informacji finansowej jest prezentacja stanu 

majątkowego oraz zjawisk gospodarczych, wpływających na zmianę tego stanu 

jedynie w wyrażeniu pieniężnym. (Kostera, 2008, s 160)256. 

 Segment systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, który obejmuje 

informacje finansowe określa się mianem systemu informacji finansowej. 

Przedmiotowe wyodrębnienie tego segmentu, ze względu na występujące 

powiązania informacyjne, jest praktycznie niemożliwe, dlatego też mówiąc o 

systemie informacji finansowej przedsiębiorstwa przyjmuje się wyodrębnienie 

podmiotowe. W tym ujęciu system informacji finansowej stanowi ta część 

systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, która tworzona i rozwijana jest na 

bazie rachunkowości. Systemowy i informacyjny charakter rachunkowości 

podkreślają jej liczne definicje przytaczane w literaturze. Na przykład 

Kiziukiewicz (2007, s.13)257 stwierdza, że rachunkowość można zdefiniować 

jako system gromadzenia danych i ich przetwarzania oraz prezentacji 

uzyskanych informacji w celu zaspokojenia określonych potrzeb 

informacyjnych. Według innej definicji: współcześnie rozumiana rachunkowość 

jest systemem informacyjnym służącym użytkownikom do podejmowania 

decyzji gospodarczych, zwłaszcza finansowych oraz rozliczania kierownictwa z 

odpowiedzialnego i efektywnego zarządzania powierzonym majątkiem 

                                                           
255 Wrycza S. (red.) (2010), Informatyka ekonomiczna, PWE, Warszawa. 
256 Kostera M. (red.) (2008), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 

Warszawa. 
257 Kiziukiewicz T. (2007), Rachunkowość nie tylko dla księgowych , PWE, Warszawa. 
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(Jarugowa i in., 1994, s.8)258. Decyzyjny charakter informacji pochodzącej z 

rachunkowości podkreśla definicja rachunkowości przedstawiona przez 

Amerykańskie Stowarzyszenie Rachunkowości (American Accounting 

Association), która opisuje rachunkowość, jako proces identyfikowania, 

pomiaru i przekazywania informacji o treści ekonomicznej pozwalający na 

dokonywanie ocen i podejmowanie decyzji przez użytkowników tych 

informacji» (Świderska, 2003, s. 1-1,1-2)259. Podobnie rachunkowość definiuje 

Weetman (1999, s. 4)260: Rachunkowość to proces identyfikacji, pomiaru i 

komunikowania informacji ekonomicznych jednostki gospodarczej 

umożliwiających użytkownikom tych informacji dokonywanie ocen i 

podejmowanie decyzji. 

 Nadrzędną funkcją rachunkowości jest zatem funkcja informacyjna, a 

rosnąca złożoność życia gospodarczego sprawia, że wymogi informacyjne 

stawiane rachunkowości są coraz większe. Poziom spełnienia tych wymogów 

zależy w znaczącym stopniu od stosowanych w rachunkowości metod i technik. 

Metody stosowane w rachunkowości należą do najstarszych metod 

ekonomicznych wykorzystywanych w praktyce gospodarczej. Pierwotnie 

zadaniem tych metod było takie ujęcie i ewidencja danych, aby możliwe było 

ustalenie wyników finansowych i systematyczne dokonywanie rozrachunków 

przez podmioty gospodarcze. W miarę wzrostu stawianych zadań metody te 

również zmieniały się. Zasadniczym jest jednak odpowiedź na pytanie: czy 

stosowany system rachunkowości w pełni spełnia wymogi odbiorców?  

 W literaturze wymienia się szereg ogólnych cech, które powinny posiadać 

informacje dostarczane przez rachunkowość. Wymienia się tu takie cechy jak: 

zrozumiałość, przydatność, istotność, wiarygodność, neutralność, terminowość, 

kompletność, porównywalność. Biorąc jednak pod uwagę indywidualnego 

odbiorcę informacji można powiedzieć, że informacja jest użyteczna wtedy, gdy 

umożliwia jej odbiorcy na takie rozpoznanie sytuacji decyzyjnej, które pozwoli 

mu na podjęcie racjonalnej decyzji. Problemem jest bowiem to, że użyteczność 

ma w dużej mierze charakter indywidualny, zależy od punktu widzenia 

konkretnego odbiorcy. Ta sama informacja może być bardziej lub mniej 

użyteczna w zależności od typu odbiorcy, od jego relacji z przedsiębiorstwem 

i celu, jaki mu przyświeca przy korzystaniu z informacji. Tymczasem obecna 

rachunkowość dostarcza informacje głównie w formie okresowych sprawozdań 

finansowych, które mają z góry ustaloną zawartość informacyjną. Podstawowym 

mankamentem jest więc niedostosowanie tej informacji do konkretnego 

odbiorcy. Dotyczy to zwłaszcza odbiorców wewnętrznych, którzy najczęściej 

otrzymują informacje finansowe zbliżone do informacji przeznaczonych dla 

odbiorców zewnętrznych. Wynika to z tego, że informacje dla odbiorców 

                                                           
258 Jarugowa A. i Szychta A. (red) ,(1994), Zaawansowana rachunkowość zarządcza: problemy, 

przykłady, zadania, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa. 
259 Świderska G.K.,(2003), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Difin, Warszawa. 
260 Weetman P, (1999), Financial & Management Accounting. An Introduction, Second edition, Pearson 

Education Limited, Harlow. 
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wewnętrznych, przygotowywane są najczęściej na podstawie danych zawartych 

w obowiązkowych sprawozdaniach przygotowywanych dla odbiorców 

zewnętrznych. Wydaje się, że przystosowanie systemu rachunkowości dla 

użytkowników wewnętrznych przedsiębiorstwa jest możliwe, wymaga 

odpowiednich zmian w procesie przygotowywania informacji. 

2.Proces informacyjny tradycyjnej rachunkowości 

Zgodnie z definicją American Accounting Association rachunkowość to 

proces identyfikacji, pomiaru, przetwarzania i przekazywania informacji o treści 

ekonomicznej dla dokonywania ocen i decyzji przez użytkowników tych 

informacji (Por Świderska)261. Pierwszym istotnym etapem procesu 

informacyjnego rachunkowości jest identyfikacja i pomiar zdarzeń 

gospodarczych, które podlegają ewidencji księgowej. Przez zdarzenia 

gospodarcze rozumie się wszystkie fakty dotyczące działalności gospodarczej 

jednostki, natomiast rachunkowość ujmuje tylko określoną klasę tych zdarzeń, 

nazywanych operacjami gospodarczymi. Auksztol i Chomuszko (2012, s. 18)262 

definiując procesy przedsiębiorstwa podają, że procesy realizowane w 

przedsiębiorstwie zawierają w sobie operacje gospodarcze, czyli te procesy, 

które mają wpływ na zmianę majątku firmy i podlegają ewidencji księgowej. 

Każda operacja gospodarcza jest więc zdarzeniem gospodarczym, ale nie każde 

zdarzenie gospodarcze jest operacją gospodarczą. Operacjami gospodarczymi są 

takie zdarzenia, które spełniają poniższe warunki: 

 Dają się wyrazić w wartościach pieniężnych (prowadzona ewentualnie 

ewidencja w jednostkach naturalnych ma charakter pomocniczy i nie może 

zastąpić ewidencji wartościowej). 

 Powodują zmiany w stanie posiadanych zasobów i/lub źródłach ich 

finansowania, czyli powodują zmiany w bilansie po stronie aktywów, po stronie 

pasywów lub po obu stronach jednocześnie. 

 Wchodzą w zakres działalności danego przedsiębiorstwa. 

 Muszą być rozpatrywane równocześnie z dwóch punktów widzenia. 

Zgodnie z zasadą podwójnego zapisu wywołują równocześnie dwie równe 

wartościowo zmiany w stanie aktywów i/lub pasywów. 

 Ujęcie danych źródłowych w rachunkowości następuje w wyniku pomiaru 

i wyceny operacji gospodarczych. Pomiar oznacza «określenie miary danej 

wielkości fizycznej przez zestawienie z przyjętą jednostką, branie miary czegoś, 

wynik mierzenia (Słownik, 2000, t3, s. 407), czyli efekty pomiaru mogą być 

prezentowane w różnych jednostkach. Natomiast wycena to «wyznaczanie, 

określanie, ceny na coś, wartości pieniężnej czegoś» (Słownik, 2000, tV, s. 246), 

czyli wycena następuje tylko i wyłącznie w pieniądzu. Na etapie identyfikacji i 

pomiaru ważną rolę odgrywa dokumentacja księgowa. Jedną z zasad 

rachunkowości jest zasada udokumentowania. Zgodnie z tą zasadą zapis w 

                                                           
261 Świderska G.K.,(2003), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Difin, Warszawa. 
262 Auksztol J., Chomuszko M. (2012), Modelowanie organizacji procesowej, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa. 
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księgach rachunkowych może być dokonany wyłącznie na podstawie dowodów 

(dokumentów) księgowych. Od jakości dowodów księgowych zależy rzetelność 

i wiarygodność prowadzonej ewidencji. Minimum wymagań wobec 

dokumentów księgowych określają odpowiednie przepisy. W treści dokumentu 

występują następujące elementy (Kiziukiewicz, 2007, s. 13)263: 

 nazwy i adresy stron uczestniczących w operacji i ich numery 

identyfikacyjne, data wystawienia dowodu, 

 data dokonania operacji, ale gdy jest ona identyczna z datą wystawienia 

dowodu, wystarczy podanie jednej daty, 

 przedmiot operacji, 

 wartościowe określenie rozmiarów operacji, a w razie możliwości 

podanie też ilości i ceny jednostkowej przedmiotu operacji. 

Ujęte dane podlegają przetwarzaniu w ramach którego wykonywane są 

działania: 

 logiczne, polegające na porządkowaniu danych według określonych 

kryteriów, których dobór zależy od charakteru potrzeb informacyjnych, 

 matematyczne, przede wszystkim cztery podstawowe działania 

arytmetyczne, a niekiedy również bardziej zaawansowane, na przykład rachunki 

optymalizacyjne. 

«Produktem» przeprowadzonych działań są informacje, które mogą być 

prezentowane w różnej postaci, a mianowicie: zestawień tabelarycznych, 

wykresów, opisów, raportów ustnych. Mają one głównie charakter wartościowy.  

Jak już wspomniano wcześniej w polskim systemie księgowości funkcja 

informowania (sprawozdawczość) jest zorientowana na zewnątrz organizacji, 

głównie na zaspokojenie potrzeb państwa, inwestorów, akcjonariuszy, itp. 

Funkcje wynikające z potrzeb tych podmiotów dominują nad innymi funkcjami 

w tym sensie, że determinują zakres informacji i sposoby jej odwzorowania, a 

także metody, organizację, technologię jej przetwarzania. Ma to bezpośredni 

związek z cyklicznością prac księgowych i generowaniem informacji w cyklach 

długoterminowych. Pewne usprawnienie procesu informacyjnego 

rachunkowości realizowane jest na drodze wykorzystywania techniki 

komputerowej. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że komputerowe programy 

finansowo – księgowe są najczęściej wdrażanymi aplikacjami w firmach 

biznesowych, przy czym na ogół nie wprowadzają one znaczących jakościowych 

zmian w zakresie procesu informacyjnego. Najczęściej podstawową ich funkcją 

(i w wielu przypadkach jedyną) jest ewidencja księgowa i przetwarzanie danych 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach (ustawie o 

Rachunkowości, prawie podatkowym itp.). W przypadku niewielkich firm 

informatyzacja polega na wdrożeniu programu do obsługi uproszczonej 

księgowości (Księga Przychodów i Rozchodów) a w przypadku firm większych 

na wdrożeniu pakietu obsługującego pełną księgowość w zakresie wymaganej 

                                                           
263 Kiziukiewicz T. (2007), Rachunkowość nie tylko dla księgowych , PWE, Warszawa. 
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przepisami ewidencji na kontach. W niektórych przypadkach próbuje się 

usprawnić procesy informacyjne rachunkowości poprzez dobudowanie nakładek 

do istniejących systemów informatycznych, lub poprzez odpowiednie 

rozbudowanie istniejących systemów finansowo księgowych. W tym celu 

wykorzystuje się przede wszystkim arkusze kalkulacyjne. Rozwiązania takie są 

stosunkowo łatwe do wdrożenia, a zaimplementowane w nich modele i metody 

mogą poszerzyć i pogłębić zakres informacji dostarczanych przez istniejący już 

system. Mają one jednak charakter rozwiązań indywidualnych i dlatego też z 

reguły są w pełni zrozumiałe tylko przez te osoby, które je przygotowały. Każda 

zmiana użytkownika takiego systemu, musi być poprzedzona odpowiednimi 

szczegółowymi szkoleniami. Arkusze kalkulacyjne mają ograniczone 

zastosowanie, nie pozwalają na zbudowanie zbyt złożonych struktur informacji 

dla raportowania a także na przeprowadzenie wieloprzekrojowych i 

wielowymiarowych analiz. Istotnym utrudnieniem w korzystaniu z tego typu 

rozwiązania jest konieczność utworzenia odpowiedniego interfejsu łączącego 

arkusze kalkulacyjne ze zbiorami informacji istniejącego systemu. W sumie jest 

to rozwiązanie doraźne, które może być stosowane przy stosunkowo niewielkich 

potrzebach informacyjnych. 

Inne rozwiązanie zakłada odpowiednie zmiany strukturalne w stosowanym 

systemie finansowo-księgowym. Dotyczą one konstrukcji konta księgowego i 

organizacji zbiorów danych. Konto księgowe w takim systemie może mieć 

elastyczną strukturę stwarzającą możliwość jej zmian w zależności od 

indywidualnych, zmiennych potrzeb użytkowników. Chodzi tu nie tylko o 

możliwość kształtowania kont w zakresie rachunkowości finansowej, ale 

również kont wynikających z nowych potrzeb rachunkowości zarządczej (np. 

miejsc powstawania kosztów, centrów zysku, ośrodków odpowiedzialności za 

koszty itp.).  

W sumie można powiedzieć, że tradycyjna rachunkowość finansowa jest 

procesem retrospektywnym, definitywnym: określa dokładnie co zdarzyło się w 

finansach w danym okresie w przeszłości (Edvinsson, 2001, s. 123)264. Można 

również zgodzić się ze zdaniem Druckera (2009, s. 108)265, że nowoczesne 

technologie informacyjne nie «wypracowały» dotąd nowych informacji, które 

można wykorzystać w zarządzaniu, lecz zajęły się gromadzeniem i cyfrowym 

przetwarzaniem danych, mieszczących się w ramach tradycyjnej rachunkowości.  

W tym kontekście ważną staje się odpowiedź na pytanie: jaką postać 

powinny przyjąć procedury w informatycznym systemie rachunkowości 

finansowej, aby można było na bieżąco monitorować sytuację majątkowo-

finansową jednostki gospodarczej?. Postawiony problem mieści się w kategorii 

problemów związanych z tworzeniem systemów nowej klasy, opartych na 

nowych rozwiązaniach metodycznych i technologicznych. 

 

                                                           
264 Edvinsson L. i Malone M.S, (2001), Kaptał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
265 Drucker P. (2009), Zarządzanie w XXI wieku – wyzwania, MT Biznes, Warszawa. 
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3. Koncepcja rachunkowości zdarzeniowej 

 W literaturze przytacza się szereg uwag krytycznych odnoszących się do 

tradycyjnej rachunkowości, na przykład (Turyna, 1997, s. 90)266 wymienia: 

a) brak sprzężenia zwrotnego pomiędzy wyjściem (odbiorcy informacji) a 

wejściem (dokumenty księgowe), co sprawia, iż rachunkowości trakcyjnej nie 

można postrzegać jako pełnego systemu informacyjnego; 

b) brak mechanizmów zmian parametrów ekonomicznych i zmiennych, co 

utrudnia wykorzystywanie informacji pochodzącej z tradycyjnego systemu 

rachunkowości w innych obszarach funkcjonalnych (tj. w budowaniu modeli 

ekonometrycznych, planowaniu finansowym); 

c) brak wielu funkcji analityczno-decyzyjnych tradycyjnej rachunkowości, 

która ogranicza się do ewidencji księgowej, co utrudnia wspomaganie m.in. 

procesów zarządzania przedsiębiorstwem.  

 W tym kontekście ważną jest odpowiedź na pytanie: jaką postać powinny 

mieć dane wejściowe i procedury w informatycznym systemie rachunkowości 

finansowej, aby odbiorca-decydent uzyskiwał odpowiednią informację i nie 

musiał czekać na nią do końca okresu rozliczeniowego. Chodzi tu o takie 

rozwiązania, które umożliwiłyby bieżące monitorowanie sytuacji finansowej 

jednostki gospodarczej, a jednocześnie gwarantujące realizację funkcji 

rachunkowości wynikających z obowiązujących przepisów. Istotnym jest więc 

poszukiwanie takich rozwiązań, aby zbudowany w oparciu o nie system pełnił 

zarówno funkcje rachunkowości finansowej jak i zarządczej. Podstawą nowego 

systemu jest zmiana istniejącego podejścia do pomiaru zdarzeń i technologii ich 

dalszego przetwarzania. Podstawy nowego podejścia do pomiaru w 

rachunkowości stworzono już w latach sześćdziesiątych XX w. związku z 

koncepcją tzw. księgowości zdarzeniowej. Twórca tej koncepcji G. Sorter 

(1969)267 wskazał, że celem rachunkowości jest dostarczanie informacji 

dotyczących znaczących zdarzeń gospodarczych, mogących okazać się 

użytecznymi przy możliwych modelach decyzyjnych. Przy czym nie mówi się 

tu wyłącznie o wymiarze finansowym. Problem treści zdarzenia traktuje się 

szeroko. Można się domyślać, że chodzi tu o traktowanie zdarzenia jako układu 

otwartego. Formalne metody opisu zdarzeń można znaleźć w pracy 

Budzińskiego i Głodka (2003, s. 117)268. Rachunkowość zdarzeniowa zakłada 

więc a priori gromadzenie (i zachowanie) wszystkich danych celem ich 

wykorzystania w nieznanych obecnie procesach decyzyjnych. Wprawdzie z 

punktu widzenia przyjętej ustawowo rocznej i miesięcznej sprawozdawczości 

księgowej takie uszczegółowienie wydaje się być zbędne, ma ono jednak istotne 

znaczenie dla podejmowania decyzji operacyjnych i szerszego zastosowania 

                                                           
266 Turyna J, (1997), System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, 

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. 
267 Sorter G. (1969), An «Events» Approach to Basic Accouting Theory, The Accouting Review no 9. 
268 Budziński R., Głodek Z., (2003), Metody teorii zdarzeń w systemie informatycznym rachunkowości, 

w: Zastosowania informatyki i analizy systemowej w zarządzaniu, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań 

Systemowych, Warszawa 
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metod ilościowych w praktyce. Natomiast przetwarzanie danych, na przykład w 

postaci agregowania na coraz to wyższe poziomy ogólności, powinno być 

dokonywane przez użytkowników systemu. Koncepcja rachunkowości opartej 

na wymienionych zasadach może być zbudowania w oparciu o wielowarstwową 

bazę danych. W bazie takiej wyodrębnić można kilka poziomów gromadzenia 

danych.  

Poziom danych źródłowych. Poziom ten służy do przechowywania 

danych źródłowych, pochodzących z bezpośredniej obserwacji zdarzeń 

gospodarczych lub też zdarzeń planowanych. Odwzorowanie tych zdarzeń w 

bazie powinno obejmować wszystkie aspekty mogące stanowić podstawę 

późniejszego ich wykorzystania. W sumie na poziomie tym chodzi o 

przechowywanie wszystkich danych z dokumentów źródłowych bądź tez danych 

dotyczących operacji planowanych wraz z odpowiednimi klasyfikatorami Ze 

zbiorów tego poziomu mogą być, generowane rożne zestawy danych dla 

poziomów wyższych. 

Poziom informacji zdefiniowanej. Na poziomie tym następuje 

odwzorowanie danych źródłowych w inne dane (lub informacje) rzeczywiste to 

znaczy zapisane w bazie. Poziom ten wypełniany jest zawartością wówczas, gdy 

odpowiednia procedura funkcyjna zostaje zrealizowana a wynik jej jest 

zapamiętany w bazie i to niezależnie od aktualnej potrzeby jego wykorzystania. 

Wynik zostaje więc wygenerowany niejako na zapas. W późniejszym okresie 

może on być wykorzystany jako element informacji generowanej dla 

użytkownika lub jako dana do odwzorowania na wyższym poziomie. Na 

poziomie tym może następować na przykład odwzorowanie zdarzeń w konta 

księgowe czy też sprawozdania finansowe Zaletą takiego rozwiązania jest 

relatywnie szybki dostęp do gromadzonej tu informacji, co może mieć znaczenie 

przy częstych odwoływaniach się do systemu z zapytaniami dotyczącymi np. 

stanów kont (składników majątkowych, rozrachunków, środków pieniężnych, 

kosztów itp.) czy też o kształtowanie się aktualnego wyniku finansowego. Wadą 

takiego rozwiązania jest większe zapotrzebowanie na pamięć a także dodatkowe 

koszty związane z aktualizacją tych stanów. 

Poziom danych wirtualnych. Na poziomie tym występnie odwzorowanie 

danych źródłowych w dane wirtualne. Odwzorowanie danych zapamiętanych na 

niższych poziomach bazy w dane (lub informacje) na wyższym poziomie określa 

się niekiedy perspektywami. Posługując się językiem matematyki można 

przyjąć, ze perspektywa jest funkcją określoną na danych. W rzeczywistości zaś 

jest to procedura funkcyjna, która na podstawie danych generuje wyniki. 

Perspektywa wirtualna istnieje wyłącznie w postaci określonej procedury 

(zapytania, procedury funkcyjnej) Realizacja tej procedury następuje w 

momencie zgłoszenia zapotrzebowania, a wynik procedury jest natychmiast 

wykorzystany i nie zostaje zapamiętany w bazie. W tym przypadku nie 

występują problemy aktualizacji i przechowywania danych. Czas odpowiedzi na 

pytanie wykorzystujące daną perspektywę wydłuża się. Perspektywy tego typu 
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mogą dotyczyć rachunków decyzyjnych przeprowadzanych incydentalnie jak na 

przykład wyliczenie określonych wskaźników dotyczących ogólnej oceny 

sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (badanie rentowności, badanie płynności 

itp.) 

Poziom języka zapytań i programów aplikacyjnych. Poziom ten 

obejmuje narzędzia do tworzenia raportów informacyjnych wykorzystujących 

dane ujęte na wszystkich niższych szczeblach Narzędzia te tworzyć mogą języki 

zapytań pozwalające na bezpośrednie definiowanie informacji potrzebnej przez 

decydenta, a dotyczącej kształtowania się określonych zjawisk finansowych oraz 

programy aplikacyjne zawierające określone procedury analityczno-decyzyjne 

(np. analizę rentowności, analizę płynności, rachunki inwestycyjne itp.). Wyniki 

przetwarzania mogą być wykorzystane jednorazowo przez decydenta, mogą 

stanowić również obiekt do przechowywania na poziomie danych 

rzeczywistych. 

 Podsumowując można stwierdzić, ze zarządzanie finansami w dużych i 

średnich przedsiębiorstwach wymaga nowych rozwiązań technologicznych 

umożliwiających szybki i pełny dostęp do informacji. Rozwiązaniem może być 

przedstawiony w artykule sposób pomiaru i modelowania zdarzeń w bazie 

danych. Uproszczoną wersję takiego systemu można znaleźć w pracy (Głodek i 

in. 2000)269. Przedstawione tam rozwiązanie zostało zweryfikowane w praktyce 

i jest wykorzystywane w dydaktyce Uczelnii. 

 

 

3.3. Ukraińskie spółki na rynku kapitałowym w Polsce i ich przyszłość 

w kontekście niestabilności polityczno-gospodarczej  

 

Wyposażenie przedsiębiorstwa w kapitał, stanowi niezbędny warunek jego 

funkcjonowania i rozwoju. Przedsiębiorstwa w sytuacji niewystarczającej 

wielkości kapitału sięgają po różne formy finansowania: zewnętrzne albo 

wewnętrzne. W przypadku finansowania zewnętrznego naturalnym miejscem 

pozyskania kapitału w gospodarce wolnorynkowej jest rynek finansowy, w tym 

Giełda Papierów Wartościowych. Za pośrednictwem instrumentów finansowych 

czasowo wolne środki pieniężne udostępniane są tym, którzy zgłaszają na nie 

zapotrzebowanie. 

 Współcześnie, gospodarki krajów wysoko uprzemysłowionych, 

charakteryzują się istnieniem rozwiniętych rynków finansowych, które zapewnić 

mają dopływ odpowiedniej wielkości kapitału do gospodarki, aby umożliwić jej 

stały rozwój. Łatwy dostęp do źródeł finansowania wyznacza warunki 

funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce, umożliwia im rozwój i 

utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku, jak również determinuje wzrost 

                                                           
269 Głodek Z., Budziński R., Becker J. (2000), Komputerowy system informacji finansowo-księgowej w 

przedsiębiorstwie, «INFORMA» Wydawnictwo i drukarnia Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 

Szczecin. 
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i rozwój gospodarki. Tym samym w obliczu słabo rozwiniętego rynku 

finansowego Ukrainy, problemów z pozyskaniem kapitału przez spółki 

ukraińskie na rodzimym rynku, zagraniczne rynki finansowe stają się 

alternatywą w poszukiwaniu finansowania dla firm z Ukrainy. 

W ciągu całej działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

obserwuje się stale rosnącą liczbę spółek zagranicznych, w tym spółek 

ukraińskich. W kontekście niestabilności polityczno-gospodarczej na Ukrainie 

pojawia się pytanie o ich przyszłość na GPW w Warszawie.  

Artykuł ma na celu wskazać, jakie czynniki determinują ryzyko związane 

upadłością lub też wycofaniem dotychczas notowanych ukraińskich spółek na 

warszawskim parkiecie, czy źródła tych czynników związane są z obecną 

sytuacją polityczno-gospodarczą Ukrainy. 

Podczas przygotowania artykułu wykorzystano analizę literatury oraz 

analizę danych statystycznych charakteryzujących wybrane aspekty rynku 

finansowego w Polsce.  

Istota kapitału 

Pojęcie kapitału stanowi dość niejednoznaczną kategorię ekonomiczną. 

Prezentowane w literaturze przedmiotu różne stanowiska na temat istoty kapitału 

wskazują, że jego natura może być różna. Pojęcie kapitału do ekonomii 

wprowadził François Quesnay. Według niego kapitał to dobra wcześniej 

zgromadzone w celu podjęcia i prowadzenia produkcji (Jerzemowska M., 1999, 

s. 13)270. Kategoria kapitału może być rozpatrywana w ujęciu rzeczowym oraz 

pieniężnym. Pojęcie kapitału, utożsamiane z zasobowym jego charakterem, 

interpretowane jest jako zasób rzeczowy, materialny, który niezbędny jest do 

prowadzenia działalności gospodarczej, z których wytwarzane są nowe dobra. 

Taki sposób rozumienia kapitału reprezentował m.in. I. Fisher (Zob. Fisher I., 

1906, s. 52271, Fisher I., 1954, s. 331-333272), A. Smith (Zob. Smith A., 1937)273. 

Z kolei pojęcie kapitału utożsamiane z pieniężnym jego charakterem, nawiązuje 

do kategorii oszczędności, będące podażą kapitału. Takie ujęcie kapitału 

prezentowali A. R. J. Turgot (Zob. Turgot A. R. J., Paris, 1776)274 oraz J. B. Say 

(Zob. Say J. B., Paris, 1841)275.  

W najszerszym ujęciu pojęcie kapitału traktuje się jako jeden z czynników 

produkcji tzw. kapitał fizyczny lub też utożsamia się go z źródłami finansowania 

                                                           
270 Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 1999. 
271 Fisher I., The Nature of Capital and Income, Macmillan, New York 1906. 
272 Fisher I., The Theory of Interest, Kelly & Millman, New York 1954. 
273 Smith A., An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations, The Modern Library, New 

York 1937. 
274 Turgot A. R. J., Réflexions sur la formation et la distribution des richesses, Paris, 1766. 
275 Say J.B., Traité d'économie politique ou Simple exposition de la manière dont se forment, se distribuent 

et se consomment les richesses, Paris 1841. 
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aktywów tzw. kapitał finansowy (Gajdka J., 2002, s. 18276, Jerzemowska M., 

1999, s. 13277). 

Źródła kapitału mogą być grupowane według różnych kryteriów. Do 

najważniejszych z nich należą: kryterium źródła pochodzenia kapitału oraz 

kryterium sytuacji prawnej dostawcy kapitału.  

Kryterium źródła pochodzenia kapitału pozwala wyróżnić kapitał 

wewnętrzny oraz zewnętrzny. Zasoby pieniężne, które zostały wygenerowane 

samodzielnie przez przedsiębiorstwo w drodze przekształcenia majątkowego lub 

też gromadzenia kapitału określa się mianem finansowania wewnętrznego, zaś 

sytuację, gdzie środki pieniężne pozyskiwane są ze źródeł pochodzących z 

zewnątrz przedsiębiorstwa finansowaniem zewnętrznym (Nawrot W., 2008, 

s. 43-44278, Panfil M., 2008, s. 13-14279).  

Podstawowym kryterium podziału kapitału jest kryterium własności, które 

pozwala wyodrębnić kapitał własny i obcy. W praktyce kapitał w firmie może 

być wniesiony przez jego właścicieli lub wierzycieli. Kapitał własny jest 

kapitałem powierzonym przedsiębiorstwu przez jego właścicieli i w zależności 

od formy organizacyjno-prawnej podmiotu może on przyjmować różne formy. 

Jest on zaangażowany w działalność przedsiębiorstwa długoterminowo. Co 

więcej, kapitał ten pełni funkcję gwarancyjną firmy, albowiem jest źródłem 

pokrywania ewentualnych strat. Kapitał własny w przedsiębiorstwie może mieć 

swoje źródła wewnętrzne (np. zysk netto, amortyzacja), wówczas mówimy o tak 

zwanych kapitałach samofinansujących, bądź też pochodzić z zewnątrz (np. 

emisja akcji, dopłaty do kapitału itp.). Kapitał obcy natomiast to fundusze 

udostępniane przez wierzycieli, którzy oczekują jego zwrotu. Kapitał obcy 

oddany do dyspozycji przedsiębiorstwa ma charakter terminowy, co oznacza, że 

musi on być zwrócony w umówionym okresie wraz z należnym 

wynagrodzeniem z tytułu jego dysponowania. Kapitał obcy przybiera różne 

formy, w szczególności może nim być kredyt bankowy, dłużne papiery 

wartościowe, itp. Może on mieć charakter krótko- lub długoterminowy, gdzie 

czas dysponowania kapitałem obcym określa jego charakter i termin zwrotu 

(Gajdka J., 2002, s. 25-42)280. 

Decyzje związane z wyborem źródeł finansowania w przedsiębiorstwie nie 

należą do łatwych, gdyż dotykają one bezpośrednio problemu wyboru 

optymalnej struktury kapitału. Istotny wkład w rozwój teorii struktury kapitału 

                                                           
276 Gajdka J., Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź 2002. 
277 Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 1999. 
278 Nawrot W., Rynek kapitałowy i jego rozwój, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008. 
279 Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa – studia przypadków, pod red. M. Panfil, Wydawnictwo 

Difin, Warszawa 2008. 
280 Gajdka J., Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź 2002. 
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wniosły prace Duranda (Zob. Durand D., 1952, s. 215-262)281 oraz 

Modiglianiego i Millera (Zob. Modigliani F., Miller M. H., 1958, s. 261-297)282, 

lecz pomimo tego wciąż poszukuje się odpowiedzi na pytanie, czy owa 

optymalna struktura kapitału w ogóle istnieje, a jeżeli tak, to czy wpływa ona na 

rynkową wartość przedsiębiorstwa (Gajdka J, 2002, s. 61-62)283. Pomijając ten 

aspekt, należy wspomnieć o tym, iż przedsiębiorstwo zwiększając udział 

kapitału własnego w strukturze finansowania zmniejsza ryzyko utraty płynności 

finansowej, zaś decydując się na większy udział kapitałów obcych w większym 

stopniu korzysta z efektu dźwigni finansowej. 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako miejsce 

pozyskania kapitału dla krajowych i zagranicznych spółek 

Rynek kapitałowy w gospodarce wolnorynkowej odgrywa istotną rolę, 

albowiem jest miejscem mobilizacji, transformacji kapitału oraz jego alokacji 

(Banaszczak-Soroka U., 2008, s. 13-14)284. Rynek kapitałowy tworzy bardzo 

pojemną strukturę zarówno w odniesieniu do instrumentów finansowych, 

instytucji finansowych, jak i uczestników rynku. Nieodłączną częścią rynku 

kapitałowego jest Giełda Papierów Wartościowych. 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie powstała w 1991 roku, ma 

już za sobą prawie 25 lat swego funkcjonowania, i jest jednym z najbardziej 

dynamicznie rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. Giełda w 

Warszawie prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów 

pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla powstających 

lub małych firm. Funkcjonuje też na niej rynek przeznaczony dla emitentów 

obligacji korporacyjnych i komunalnych – rynek Catalyst oraz rynek energii.  

Dobrze rozwinięty oraz sprawnie funkcjonujący rynek kapitałowy tworzy 

właściwe warunki w dostępie do kapitału oraz stymuluje rozwój gospodarki. O 

poziomie rozwoju rynku kapitałowego świadczy to, czy ów rynek jest 

dostatecznie duży, odpowiednio głęboki oraz płynny (Nawrot W., 2008, s. 22-

23)285. 

Poziom rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyznacza 

jej kapitalizacja, przez którą rozumie się wartość rynkową notowanych papierów 

wartościowych. Poziom kapitalizacji warszawskiej giełdy w ostatnich latach 

charakteryzował się dynamicznym wzrostem, wartość rynkowa notowanych 

spółek na koniec 2014 roku wynosiła blisko 600 mld zł i jest prawie trzykrotnie 

większa w porównaniu z wartością z 2004 roku. Poziom kapitalizacji rynku 

głównego jest kilkadziesiąt razy większy od rynku NewConnect, co świadczy o 

                                                           
281 Durand D., Cost of Debt and Equity Funds for Business: Trends and Problems of Measurement. 

Conference on Research in Business Finance, New York, National Bureau of Economic Research, 1952. 
282 Modigliani F., Miller M.H., The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment, 

American Economic Review, 1958, Vol. 48, No 3. 
283 Gajdka J., Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź 2002. 
284 Banaszczak-Soroka U., Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2008. 
285 Nawrot W., Rynek kapitałowy i jego rozwój, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008. 
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tym, iż rynek główny GPW w Warszawie kierowany jest w stronę większych, o 

ustabilizowanej pozycji rynkowej firm, którym towarzyszą emisje o znacznej 

wartości. Szczegółowe informacje na temat kapitalizacji rynku głównego GPW 

oraz NewConnect zobrazowano na wykresach nr 3.3–3.4.  

 
Wykres 3.3. Kapitalizacja spółek krajowych na GPW w Warszawie w 

latach 2010-2014 (w mld zł) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW 
 

 
Wykres 3.4. Kapitalizacja spółek krajowych na rynku NewConnect w 

latach 2010-2014 (w mld zł) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW 

 

Ważnym kryterium oceny giełdowego rynku akcji jako miejsca pozyskania 

kapitału jest liczba notowanych spółek. Z przedstawionych informacji na temat 

liczby spółek krajowych i zagranicznych notowanych na rynku głównym GPW 

i NewConnect (wykres nr 3.5–3.6) można zauważyć stale rosnącą ich liczbę. Na 

rynku głównym na koniec 2014 roku notowanych było 471 spółek, w tym 51 

zagranicznych emitentów. O skali rozwoju tego segmentu rynku może 

świadczyć to, że w momencie, kiedy tworzony był rynek giełdowy w Polsce 

notowanych było na nim jedynie 5 spółek. Na rynku NewConnect na koniec 

2014 notowanych było 431 spółek, w tym 10 spółek zagranicznych. Rynek ten 

rozwija się bardzo dynamicznie, biorąc pod uwagę obecną liczbę notowanych na 

nim spółek. NewConnect to rynek relatywnie młody, powstał on w 2007 roku. 

Liczba spółek notowanych na wyodrębnionych rynkach GPW w Warszawie 
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może świadczy o tym, iż rynek kapitałowy jest ważnym źródłem finansowania 

rozwoju przedsiębiorstw. 

 
Wykres 3.5. Liczba spółek krajowych i zagranicznych notowanych na 

rynku głównym GPW w Warszawie w latach 2010-2014 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW 

 

 
Wykres 3.6. Liczba spółek krajowych i zagranicznych notowanych na 

rynku NewConnect w Warszawie w latach 2010-2014 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW 
 

Na rynku kapitałowym w Polsce mamy do czynienia z dużą liczbą 

debiutujących spółek, chodź w ostatnich okresie dynamika ta wyraźnie osłabła, 

szczególnie na rynku NewConnect.  

 
Wykres 3.7. Liczba debiutów spółek krajowych i zagranicznych na 

rynku głównym GPW w Warszawie w latach 2010-2014 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW 



[179] 

 

 
Wykres 3.8. Liczba debiutów spółek krajowych i zagranicznych na 

rynku NewConnect w Warszawie w latach 2010-2014 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW 
 

Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w wielu czynnikach. 

Niepewna sytuacja geopolityczna w regionie, odpływ kapitału z rynków 

wschodzących, wzrost niepewności na rynkach finansowych, czy pogorszenie 

warunków funkcjonowania przedsiębiorstw utrudnia spółkom pozyskanie 

kapitału na rynku giełdowym286. Pomimo niesprzyjających warunków cześć 

spółek decyduje się na emisję publiczną akcji, pozyskując w ten sposób kapitał. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż wśród spółek notowanych z zagranicy najliczniejszą 

grupę reprezentują spółki z Ukrainy. 

Konkludując można stwierdzić, że rosnąca kapitalizacja giełdy, wzrost 

liczby notowanych spółek, w tym tych z zagranicy, tworzone i rozwijane nowe 

segmenty rynku, potwierdzają rosnącą pozycję Giełdy Papierów Wartościowych 

w regionie.  

Ukraińskie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie  

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki z Ukrainy 

stanowią obecnie największą grupę spółek z zagranicy, 11 z nich notowanych 

jest na rynku głównym, zaś 1 na rynku NewConnect. Z myślą właśnie o spółkach 

ukraińskich utworzono 4 maja 2011 roku indeks giełdowy WIG-Ukraine, 

grupujący spółki z tego kraju.  

Spółki z Ukrainy pozyskały z warszawskiego parkietu blisko 2 mld złotych 

kapitału. Ukraińskie spółki kapitałowe reprezentują przede wszystkim sektor 

rolno-spożywczy. Pierwsza spółka z Ukrainy zadebiutowała w 2006 roku, a 

najwięcej z nich wyemitowało swoje akcje w celu pozyskania kapitału w latach 

2010-2011. Szczegółowe informacje na temat notowanych spółek z Ukrainy na 

rynku kapitałowym w Polsce przedstawiono w tabeli nr 3.6. 

Polski rynek kapitałowy należy do rynków rozwiniętych, dysponuje on 

szeroką grupą instrumentów finansowych, które pozwalają na pozyskanie 

                                                           
286 więcej na temat Initial Public Offering w raportach IPO Watch Europe, PricewaterhouseCoopers 

http://www.pwc.pl/pl/ipo-watch-europe/index.jhtml 



[180] 

kapitału, ale pod warunkiem, że ich emitent nie podważa zaufania uczestników 

do rynku.  

 Tabela 3.6.  

Ukraińskie spółki notowane na rynku kapitałowym w Polsce 
Nazwa spółki Rynek 

notowań 

Data 

debiut

u 

Branża Cena w 

dniu 

debiutu 

Cena na 

koniec 

31.12.2014 

Stopa zwrotu 

na koniec 

31.12.2014 

AGROLIGA New 

Connect 

11.02. 

2011 

Spożywcza 
20,74* 9,00 -56,01% 

AGROTON Rynek 

Główny  

08.11. 

2010 

Spożywcza 
28,84 1,23 -95,73% 

ASTARTA Rynek 

Główny 

17.08. 

2006 

Spożywcza 
19.00 20,00 +5,26% 

COAL 

ENERGY 
Rynek 

Główny 

04.08. 

2011 

Górnicza 
19,20 0,62 -96,77% 

IMCOMPAN

Y 
Rynek 

Główny 

04.05. 

2011 

Spożywcza 
11,05 5,67 -48,69% 

KERNEL Rynek 

Główny 

23.11. 

2007 

Spożywcza  
24.00 28,46 +18,58% 

KDM 

SHIPPNG 
Rynek 

Główny 

09.08. 

2012 

Spożywcza 
33,00 4,05 -87,72% 

KSG AGRO Rynek 

Główny 

05.05. 

2011 

Transportowa 
22,12 1,12 -94,93% 

MILKILAND Rynek 

Główny 

06.12. 

2010 

Spożywcza 
36,01 1,48 -95,89% 

OVOSTAR 

UNION 
Rynek 

Główny 

29.06. 

2011 

Spożywcza 
62,20 72,00 +15,76% 

SADOVAYA 

GROUP 
Rynek 

Główny 

30.12. 

2010 

Górnicza 
10,44 0,79** -92,43% 

WESTA ISIC Rynek 

Główny 

15.06. 

2011 

Elektromaszy

nowy 
12,00 0,17 -98,58% 

* cena uwzględnia split akcji 1:5  

** akcje zawieszone 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW 

  

O nienajlepszym sentymencie do ukraińskich spółek na rynku kapitałowym w 

Polsce może świadczyć zachowanie indeksu WIG-Ukraine, który spadł o ponad 

70%. W tym samym okresie najszerszy indeks giełdowy na warszawskim 

parkiecie WIG wzrósł o blisko 3%. Trend na ukraińskich spółkach jest 

jednoznacznie spadkowy, i paradoksalnie to nie sytuacja geopolityczna na 

Ukrainie zadecydowała o uzyskiwanych na nich ujemnych stopach zwrotu, lecz 

działania samych emitentów, którzy podważyli zaufanie do inwestorów, chodź i 

konflikt ukraińsko-rosyjski przy innych negatywnych czynnikach doprowadził 

do tego, iż ryzyko inwestowania w firmy z tego regionu jest bardzo duże. 

Negatywne postrzeganie ukraińskich spółek na GPW w Warszawie na długo 

przed wybuchem konfliktu wynikało przede wszystkim z przekazywania 

nierzetelnych lub nieprawdziwych informacji inwestorom, publikowania ze 
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znaczącym opóźnieniem sprawozdań finansowych, nierealizowania założeń 

przedstawionych w prospektach emisyjnych, słabej komunikacji z rynkiem, czy 

też znacznego uzależnienia wyników finansowych od cen surowców rolnych. 

Podsumowanie 

Niestabilność społeczno-ekonomiczna na Ukrainie powoduje wzrost 

niepewności, która nie zachęca do inwestowania w firmy z tego kraju. Z historii 

notowań ukraińskich spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

można stwierdzić, że: 

 rynek kapitałowy w Polsce może być postrzegany przez spółki z 

Ukrainy jako miejsce efektywnego pozyskania kapitału, biorąc pod 

uwagę to, iż dotychczas spółki ukraińskie pozyskały blisko 2 mld zł 

kapitału od inwestorów,  

 rynek kapitałowy w Polsce jest preferowany przez spółki z Ukrainy ze 

względu na stosunkowo łatwy i relatywnie tani dostęp do kapitału, ale 

również też ze względu na relatywnie słabo rozwinięty rynek 

kapitałowy Ukrainy, 

 często ukraińskim spółkom towarzyszy niestabilność wyników, duże 

ryzyko niewypłacalności, nienależyte wywiązywanie się z obowiązków 

informacyjnych, a to może utrudniać pozyskanie kapitału kolejnym 

firmom z Ukrainy na GPW w Warszawie,  

 trend spadkowy obserwowany na ukraińskich spółkach wynika głównie 

z oddziaływania negatywnych czynników związanych z emitentem, 

dodatkowo sytuacja ekonomiczno-polityczna na Ukrainie potęguje 

wpływ niekorzystnych informacji na notowania kursów spółek 

ukraińskich na warszawskim parkiecie.  

 

 

3.4. Рефлексивний контур антисипативного управління 

підприємством  

Prei monituse, prei minituse 

(автор невідомий) 

Кілька десятиліть теоретики та практики управління підприємством 

нарікають на зростаючу нестабільність, мінливість та ризиковість 

зовнішнього середовища, вплив якого потребує від підприємства постійної 

концентрації, моніторингу змін, спрямованості на подолання негативних 

чинників, фокусування на інноваціях тощо. Втім, дедалі темпи 

прискорення мінливості бізнес-середовища зростають, залишаючи 

осторонь підприємства, що не встигають за ними. За таких умов традиційні 

управлінські технології та підходи виявляються не достатньо 

ефективними, потребують перегляду, доповнення та адаптації. Однією із 

перспективних щодо використання в складних умовах розвитку сучасного 

бізнес-середовища є концепція антисипативного управління, яка є 
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відомою, недостатньо поширеною, але особливо актуальною щодо 

специфіки сьогодення. 

Поняття «антиципація» (від лат. anticipatio — передбачення) є 

багатозначним, багатоаспектним та міждиспиплінарним. Історико-

філософський зміст поняття пов'язаний із іменами таких відомих філософів 

як Ф. Бекон та Е. Кант. Так, Ф. Бекон скористався цим терміном, 

визначаючи істинний шлях для дослідження природи в наступному 

положенні: natura non anticipanda sed interpretanda est, тобто, що не слід 

вважати, що пізнання природи може бути придбане шляхом довільних 

суджень, встановлюваних перед дослідженням, але необхідно спостерігати 

природу у всіх її явищах і тлумачити її лише шляхом висновків, заснованих 

на спостереженнях і з обережністю з них виведених. У подібному ж сенсі 

Кант говорить про антиципацію сприймання, визначаючи цим виразом 

особливий розряд суджень, які ми вносимо в пізнання природи внаслідок 

організації нашого духу, а отже, також передсприймаємо, з тим щоб уявити 

собі предмет сприймань.  

В сучасному загальнофілософському змісті під антиципацією 

розуміють передчасне настання події або передчасне вчинення дії287. В 

психологічному розумінні антиципація розглядається як: а) людський 

організм передбачає деяку ситуацію, що може проявлятися в русі окремих 

частин тіла (губ, наприклад); б) індивід уявляє собі результати деякого дії 

до того моменту, як дія реально здійснилося288. 

В економічному полі термін вперше використовується у значенні 

передчасного стягування різних податкових зборів, має місце у фінансовій 

області, коли уряд для покриття надзвичайних витрат, викликаних 

незвичайними потребами, стягує вперед ті звичайні податкові збори, які 

при нормальному порядку підлягали б внеску набагато пізніше. Така міра 

трактувалась як небезпечна з огляду на те, що отримані вперед внески 

можуть згодом викликати дефіцит при покритті витрат на звичайні 

потреби, та наводилась як спосіб приховування податків. Так, в цьому 

змісті антиципованим платежем (платежем anticipando, платіж до терміну, 

платежі вперед) називають в торгівлі платежі, які виробляються перед 

встановленим звичаєм та терміном сплати289. В сучасному економічному 

розумінні антиципація – це 1) прогнозування можливого перебігу подій, 

2) передчасне настання якої-небудь події, яке мало настати пізніше, 

наприклад, сплата грошей за борговим зобов'язанням до домовленого 

терміну, користування правом до його затвердження тощо; 3) угода, 
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відповідно до якого покупець у разі дострокового платежу отримує право 

на знижку, виходячи із середньої ставки відсотка290. 

Не зважаючи на те, що про значущість управління «на випередження», 

йдеться мова в багатьох сучасних наукових дослідженнях, універсального 

підходу до розуміння поняття «антисипативне управління» дедалі не 

визначено. Так, можна зустріти, наприклад, таке трактування: 

антисипативне управління – це управління, що базується на таких станах 

елементів складної системи і зовнішнього середовища, які ще не відбулися, 

але очікуються291. Під антисипативним управлінням підприємством 

розуміють цілеспрямовану діяльність, що передбачає завчасне визначення 

потенційних явищ внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства 

на засадах полівекторного дослідження слабких сигналів та розроблення на 

цій основі антисипативного сценарію, який відображає сукупність 

ймовірнісно-альтернативних траєкторій розвитку можливих подій і 

комплекс адекватних їм заходів, з метою прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень випереджувального спрямування на можливості та 

загрози умов функціонування підприємства292. 

Передбачення можливих змін як у зовнішньому, так і у внутрішньому 

середовищі підприємства є складним завданням, у першу чергу, не через 

утруднення отримання достовірних та інформативних прогнозів на основі 

постійного моніторингу, але й, у найбільшому ступені, через постійну 

рухливість бізнес-середовища, в якому перебуває підприємство. Так, за 

думкою Л. Витгенштейна: «Як ми не можемо мислити взагалі просторові 

об'єкти поза простором або тимчасові поза часом, так ми не можемо 

мислити будь-який об'єкт поза можливості його зв'язку з іншими. Якщо я 

можу мислити об'єкт в контексті атомарного факту, я не можу мислити 

його поза можливості цього контексту… Кожна річ існує як би в просторі 

можливих атомарних фактів. Цей простір я можу мислити порожнім, але 

не можу мислити предмет без простору. Просторовий об'єкт повинен 
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знаходитися в нескінченному просторі (точка простору є аргументним 

місцем)»293.  

Складна система взаємозв’язків підприємства із іншими суб’єктами 

бізнес-середовища зумовлює їх взаємовпливання та, як слідство, 

залежність змін в діяльності підприємства від змін, що відбуваються в 

діяльності інших суб’єктів. Таке взаємовпливання відбувається на 

рефлексивному контурі суб’єкт-суб’єктної взаємодії, який складається із 

сукупності, так званих, зон рефлексії, обмежених точками дотику 

підприємств. Дослідження рефлексивного контуру взаємодії підприємства 

із суб’єктами бізнес-середовища спрямоване на завчасне передбачення 

організаційної поведінки суб’єктів, змін, які відбудуться у результаті їх дій, 

характеру та сили впливу діяльності суб’єктів на підприємство з метою 

розробки ефективної антисипативної стратегії управління підприємством.  

Рефлексія є міждисциплінарним поняттям, що використовується у 

філософії, біології, психології, математиці, економіці, менеджменті, 

програмуванні тощо. У загально філософському розумінні рефлексією є 

відображення, дослідження пізнавального акту або форма пізнання, 

теоретична діяльність людини, спрямована на осмислення власних дій та 

їхніх підстав294. 

В теорії та практиці управління підприємством рефлексію переважно 

розглядають з боку біхевіористського підходу. Взаємозв'язок між 

мисленням учасників і ситуацією, в якій вони беруть участь, може бути 

розбита на дві функціональні залежності: когнітивна (пасивна) функція та 

впливаюча (активна) функція. Під когнітивною функцією розуміють 

зусилля учасників по розумінню ситуації, а вплив їх умовиводів на 

ситуацію – впливаючою функцією. Когнітивна функція передбачає, що 

сприйняття та поведінка учасників залежать від ситуації, у той же час, 

впливаюча функція передбачає, що сприйняття та поведінка учасників 

впливають на ситуацію. Так, дія даних функцій є різноспрямованою: у 

когнітивній функції незалежною змінною є ситуація, а у впливаючій 

функції – мислення учасників. У тому випадку, коли обидві функції діють 

одночасно, вони інтерферують одна із одною. Для отримання 

детермінованого результату функція повинна мати незалежну змінну, але 

дослідження діяльності підприємств в умовах бізнес-середовища показує, 

що незалежна змінна однієї функції є залежною змінною іншої. За таких 

умов, виникає рефлексивність: взаємодія суб’єктів бізнес-середовища 

обумовлює той факт, що як ситуація, так і погляди учасників є залежними 

змінними, а первинна зміна прискорює настання подальших змін як у самій 

ситуації, так і в поглядах учасників295. 
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Рефлексивні дослідження передбачають вивчення реакції системи на 

впливи, оскільки основною умовою забезпечення виживання і 

поступальний розвиток організаційної системи, є її здатність адаптуватися, 

тобто пристосовуватися до мінливих зовнішніх і внутрішніх умов 

існування. Водночас складна керована система ніколи не може досягти 

повної рівноваги. Елементи системи функціонують по-різному в різних 

умовах, і їх динамічна взаємодія істотно впливає на розвиток системи. За 

рахунок цього стійка система знаходиться в стані динамічної рівноваги, 

тобто коливається близько сталого стану. Основне завдання рефлексивного 

аналізу при дослідженні систем управління полягає в отриманні якісних та 

кількісних оцінок адаптаційних можливостей підприємства, а також у 

розробці управлінських процедур, що забезпечують швидку та адекватну 

реакцію зміни. Під рефлексом системи розуміється досить стійка реакція 

підприємства на вплив. Опис реакції повинен містити відомості про зміну 

вихідних характеристик системи, про перебудову її ланок і характеру їх 

взаємодії системи управління підприємством в перехідний період. 

Найважливішим завданням рефлексивного аналізу є оцінка часу, протягом 

якого система досягає стійкого стану, який прийнято називати часом 

запізнювання реакції системи. У ході аналізу складної реакції доцільно 

розбивати на послідовність більш простих дій або простих рефлексів296. 

Розгляд рефлексії крізь призму біхевіористського підходу дозволив 

визначити поняття рефлексивного управління, під яким розуміють процес 

передавання підстав для прийняття рішення одним суб’єктом іншому297. 

Отже, впровадження такого процесу підприємством здійснюється в умовах 

бізнес-середовища, яке з точки зору рефлексивного підходу розглядається 

як сукупність суб’єктів, що здійснюють діяльність з досягнення цілей 

шляхом взаємодії один з одним, яка супропроводжується взаємовпливом. 

Суб’єкт-суб’єктний рівень взаємодії підприємств передбачає 

протікання двох різноспрямованих процесів: конвергентних та 

дивергентних. Під конвергентними процесами пропонується розуміти 

наближення та зрощування господарчих зв’язків між суб’єктами бізнес-

середовища, які, як правило, приймають форму кооперації, починаючи від 

участі суб’єктів у реалізації сумісних проектів, завершуючи злиттям та 

поглинанням підприємств. Дивергентні процесі передбачають віддалення 

діяльності суб’єктів бізнес-середовища, при цьому суб’єкт-суб’єктна 

модель взаємовідносин зміщується у бік конкуренції або відсутності 

взаємодії. 

В залежності від сили та характеру дії конвергентних та дивергентних 

процесів у бізнес-середовищі згідно із принципом компліментарності 

                                                           
296 Сурков Л.П. Исследование систем управления и их эффективности (транспортная отрасль): 

[учебное пособие] / Л.П. Сурков. – Иркутск: ИрГУПС, 2013. – 176 с. 
297 Рефлексивный подход : от методологии к практике : сборник статей /[В. А. Лефевр, Г. П. 

Щедровицкий, В. Е. Лепский и др.] ; под ред. В. Е. Лепского ; Учреждение Российской академии наук, 

Институт философии.- М. Когито-Центр. – 2009. – 445 с. 

http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013062922155915984&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a0%d0%b5%d1%84%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b4%20%3a%20%d0%be%d1%82%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%d0%ba%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5%20%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b9%20%5b%d0%92.%20%d0%90.%20%d0%9b%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80,%20%d0%93.%20%d0%9f.%20%d0%a9%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%86%d0%ba%d0%b8%d0%b9,%20%d0%92.%20%d0%95.%20%d0%9b%d0%b5%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%b8%20%d0%b4%d1%80.%5d%20%3b%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%20%d1%80%d0%b5%d0%b4.%20%d0%92.%20%d0%95.%20%d0%9b%d0%b5%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%3b%20%d0%a3%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9%20%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%b8%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba,%20%d0%98%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82%20%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b8.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013062922155915984&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a0%d0%b5%d1%84%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b4%20%3a%20%d0%be%d1%82%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%d0%ba%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5%20%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b9%20%5b%d0%92.%20%d0%90.%20%d0%9b%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80,%20%d0%93.%20%d0%9f.%20%d0%a9%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%86%d0%ba%d0%b8%d0%b9,%20%d0%92.%20%d0%95.%20%d0%9b%d0%b5%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%b8%20%d0%b4%d1%80.%5d%20%3b%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%20%d1%80%d0%b5%d0%b4.%20%d0%92.%20%d0%95.%20%d0%9b%d0%b5%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%3b%20%d0%a3%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9%20%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%b8%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba,%20%d0%98%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82%20%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b8.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013062922155915984&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a0%d0%b5%d1%84%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b4%20%3a%20%d0%be%d1%82%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%d0%ba%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5%20%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b9%20%5b%d0%92.%20%d0%90.%20%d0%9b%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80,%20%d0%93.%20%d0%9f.%20%d0%a9%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%86%d0%ba%d0%b8%d0%b9,%20%d0%92.%20%d0%95.%20%d0%9b%d0%b5%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%b8%20%d0%b4%d1%80.%5d%20%3b%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%20%d1%80%d0%b5%d0%b4.%20%d0%92.%20%d0%95.%20%d0%9b%d0%b5%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%3b%20%d0%a3%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9%20%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%b8%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba,%20%d0%98%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82%20%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b8.&beginsrch=1
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виникають стійкі суб’єкт-суб’єктні зв’язки, що формують зони рефлексії. 

Поняття компліментарності найбільш поширене в молекулярній біології, 

де означає взаємну відповідність, яка забезпечує зв'язок структур, що 

доповнюють одна одну (макромолекул, молекул, радикалів), й 

визначається їх хімічними властивостями. У випадку однакового 

взаємного впливу суб’єктів зв'язок, що виникає між ними, можна вважати 

симетричним.  

У випадку, коли взаємовплив суб’єктів, що взаємодіють у бізнес-

середовищі, не є однаковим, тобто вплив одного із суб’єктів переважає, 

виникають відносини, які характеризуються асиметричним зв’язком.  

Існування симетричних та асиметричних зв’язків суттєво впливає як 

на розвиток бізнес-середовища в цілому, так і на траєкторію розвитку 

окремого підприємства. Під впливом змін, що відбуваються у бізнес-

середовищі за рахунок існування зв’язків між суб’єктами та їхнього 

взаємовпливу, траєкторія стійкого розвитку підприємства може бути 

зміненою. Такі зміни обумовлюються характером та силою впливу 

суб’єктів. Так, як видно із гіпотетичної траєкторії розвитку підприємства 

В, залежно від сили впливу зміни траєкторії можуть значно коливатися. 

Крім того, характер впливу (позитивний або негативний) обумовлює 

підвищення або зниження темпів розвитку підприємства. 

Поглиблення зв’язків на суб’єкт-суб’єктному рівні бізнес-середовища, 

з одного боку, зумовлюють його розвиток як у холістичному змісті, так і 

індивідуалістичному. З іншого боку, розширення зон рефлексивної 

взаємодії суб’єктів робить підприємство сприйнятним до змін зовнішнього 

середовища та уразливим. 

За таких умов основним завданням антисипативного управління є 

завчасне передбачення негативних впливів та реалізація мір з наближення 

траєкторії розвитку підприємства до запланованої. Крім того, 

використання рефлексивного підходу у антисипативному управлінні 

передбачає досягнення підприємством рефлексивної стійкості, під якою 

пропонується розуміти стан, при якому час повернення підприємства у разі 

опинення під впливом суб’єктів у зоні рефлексії з точки біфуркації до 

прийнятної траєкторії розвитку є мінімальним.  

Дослідження рефлексивного контуру суб’єкт-суб’єктних відносин в 

ринковому бізнес-середовищі обумовлюється взаємовпливом суб’єктів 

ринку та має спрямовуватись як на визначення сили та характеру такого 

впливу, так і встановлення необхідних стратегічних та оперативних змін. 

Отже, дослідження рефлексивних процесів передбачає дослідження змін у 

поведінці всіх суб’єктів бізнес-середовища, які є слідством впливу 

підприємства під час здійснення діяльності, а також навпаки: визначення 

основних характеристик впливу інших учасників ринку на підприємство, 

виявлення неминучих змін та їх коригування. 
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3.5. Чинники впливу на інноваційно-інвестиційну діяльність 

торговельних підприємств  

 

На сучасному етапі розвитку економіки України особливого значення 

набуває активізація інвестиційної діяльності торговельних підприємств. 

Унаслідок фінансової кризи у сфері економіки України відбувався відтік 

інвестицій та погіршення інвестиційного клімату, що в свою чергу, 

вплинув на розвиток торговельних підприємств.  

Інвестиції є основою діяльності торговельних підприємств і 

виступають важливим засобом щодо активізації їх діяльності, здійсненні 

структурних зрушень, впровадженні сучасних досягнень технічного 

прогресу, підвищенні якісних показників на мікро- і макрорівнях. 

Активізація інвестиційної діяльності є одним з найбільш діючих механізмів 

подальших соціально-економічних перетворень. В умовах ринкової 

економіки можливостей для інвестування досить багато, які залежать від 

багатьох чинників. 

Низка чинників, які визначають рівень інвестиційної діяльності 

торговельних підприємств, зумовлює потребу у їхньому детальному 

дослідженні. Таке дослідження дасть змогу визначити сукупність 

чинників, які справляють найбільш істотний вплив на цей рівень, та, 

відповідно, здійснити диференціацію досліджуваних підприємств за 

окремими параметрами, які визначають ступінь їх поточних інвестиційних 

та інноваційних можливостей. 

На торговельне підприємство в процесі його діяльності впливають 

чинники зовнішнього і внутрішнього середовища, що, в свою чергу, 

відображається на розвитку його інвестиційної діяльності (рис.3.9). 

Зовнішнє середовище є джерелом ресурсів, необхідних для підтримки 

його внутрішнього інвестиційного потенціалу на належному рівні. 

Торговельне підприємство знаходиться в стані постійного обміну із 

зовнішнім середовищем, забезпечуючи тим самим можливість виживання. 

Ресурси зовнішнього середовища безмежні, ними користуються багато 

різних підприємств, що знаходяться в цьому ж середовищі. 

Проте, торговельне підприємство не завжди зможе отримати необхідні 

ресурси із зовнішнього середовища. Це може ослабити його потенціал і 

привести до багатьох негативних для підприємства наслідків298. 

До чинників зовнішнього середовища, що впливають на інвестиційну 

діяльність торговельних підприємств, можна віднести такі: політична 

стабільність; стабільність державної економічної і соціальної політики; 

фінансова, кредитна і податкова політики держави; розвиток галузей 

економіки держави тощо.  

                                                           
298 Рижкова Г.А. Систематизація факторів внутрішнього і зовнішнього середовища торговельного 

підприємства для подальшого аналізу / Г.А. Рижкова // Бюлетень міжнародного нобелівського 

економічного форуму. 2011. – № 1 (4). – С. 339-345. 
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Рис. 3.9. Чинники прямого і непрямого впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища на інвестиційну діяльність торговельного 

підприємства  
Джерело: складено на основі299 
 

Внутрішнє середовище торговельних підприємств є джерелом його 

ефективного функціонування, оскільки включає потенціал розвитку на 

певному проміжку часу. Але внутрішнє середовище може також бути і 

джерелом проблем і навіть банкрутства підприємства у тому випадку, якщо 

наявний потенціал не забезпечує ефективного функціонування 

підприємства300. 

Вплив чинників внутрішнього і зовнішнього середовища 

досліджуються для того, щоб розкрити ті можливі загрози і позитиви, які 

підприємство повинно враховувати при визначенні цілей і шляхів їх 

реалізації. Насамперед, успішність підприємства чи загроза його існування 

прямо залежать від загального рівня економічного розвитку, наявності 

фінансових ресурсів, рівень розвитку галузевої конкуренції та трудових 

ресурсів. 

Сьогодні зовнішнє середовище має важливе значення для усіх без 

виключення підприємств. З метою виживання і розвитку в умовах 

надзвичайно динамічного і невизначеного зовнішнього середовища 

вітчизняним торговельним підприємствам необхідно пристосовуватися до 

                                                           
299 Там само. 
300 Там само. 
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змін, а також самим активно впливати на чинники досліджуваного 

середовища. 

Розвиток та вдосконалення функціонування торговельних 

підприємств залежить від їх інноваційної діяльності. На інноваційну 

діяльність торговельних підприємства впливають чинники різного 

характеру, що мають свої особливості прояву. Інновації, як результат 

інноваційної діяльності, з одного боку, повинні бути орієнтовані на 

повніше задоволення запитів споживачів, а з іншого – на отримання 

конкретного економічного ефекту. Врахування на торговельному 

підприємстві різноманітних чинників дасть можливість підприємству 

підвищити конкурентоспроможність та отримати кращі результати 

інноваційної діяльності. 

Інноваційна діяльність за визначенням Іжевського В.В. багато в чому 

залежить від чинників різного характеру, які можна класифікувати також 

як внутрішні та зовнішні. На його думку до внутрішніх чинників 

відносяться: наявність матеріальних та фінансових ресурсів, техніка, 

технологія, організація та управління підприємством, кадровий потенціал, 

науковий потенціал, маркетинг, інноваційний клімат, рівень 

сприйнятливості до нововведень, ступінь самостійності підприємства, які 

за деякими складовими повторюють внутрішні чинники впливу на 

інвестиційну діяльність торговельних підприємств.  

Зовнішні чинники поділяються на чинники прямої дії (стан ринку, 

споживачі, бюджетна і податкова системи, наявність конкурентів, 

науковий потенціал країни, експортно-імпортна політика, державна 

інноваційна політика, наявність нормативно-правової інноваційних актів) 

та чинники непрямої дії (стан макроекономіки, фінансово-кредитна та 

соціальна політика держави, наявність природних ресурсів, нормативно-

правова база, міжнародне науково-технічне співробітництво, політичні 

чинники), які також в дечому схожі із зовнішніми чинниками впливу на 

інвестиційну діяльність торговельних підприємств301. 

Оскільки вплив середовища на ділову активність торговельного 

підприємства характеризується багатьма факторами, розглянемо їх групи, 

що відповідають складовим бізнес-простору. Так, до зовнішніх відносять 

фактори:  

1) міжнародного рівня, які поєднують у собі загальноекономічні 

чинники, вплив міжнародної політики та конкуренції;  

2) національні, що включають політичні, економічні, демографічні 

чинники;  

3) ринкові, до яких належать конкурентні, науково-технічні та 

споживчі чинники.  

                                                           
301 Іжевський В. В. Економічна суть інновації та інноваційної діяльності підприємств / В. В. 

Іжевський // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-

технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2010. – Вип. 20.3. – С. 121-127. 
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Враховуючи їх велику кількість, зазначимо, що в процесі аналізу 

ділової активності торговельного підприємства слід виділяти ті, які мають 

максимальний вплив на його діяльність. У зв’язку з тим, що вплинути на 

характер їх дії підприємство не в змозі, завданням аналізу є відпрацювання 

варіантів реагування на зміни зовнішнього середовища на випадок, якщо 

така ситуація стане актуальною.  

До внутрішніх факторів відносять:  

1) конкурентну позицію підприємства;  

2) принципи діяльності;  

3) ресурси та їх використання;  

4) маркетингову ситуацію й політику;  

5) фінансовий менеджмент.  

Значення всебічного дослідження внутрішніх чинників для прийняття 

зважених управлінських рішень дає змогу визначити межі торговельного 

підприємства та обрати ті напрями перетворень, розвиток яких дасть 

максимальний господарський ефект у довгостроковій перспективі302.  
Одні науковці формують чинники впливу зовнішнього і внутрішнього 

середовища на інвестиційну діяльність303, а інші на інноваційну304. Зокрема 

на нашу думку доцільно було б розглядати їх в сукупності як інноваційно-

інвестиційну діяльність (рис. 3.10).  

Даний рисунок дає нам змогу узагальнити усі складові внутрішніх і 

зовнішніх чинників впливу на інноваційно-інвестиційну діяльність 

торговельних підприємств, що в подальшому дозволить здійснити їх 

комплексну оцінку. 

Отже, чинники впливу зовнішнього і внутрішнього середовища 

інноваційно-інвестиційної діяльності відіграють важливу роль у 

розширенні можливостей торговельних підприємств щодо постійної 

наявності асортименту, високої якості товарів, покращення рівня 

обслуговування клієнтів та забезпечення безперебійності торгово-

технологічного процесу. 

По своїй суті інноваційно-інвестиційна діяльність торговельних 

підприємств завжди пов’язана з ризиком, а в умовах сьогодення 

ймовірність виникнення непередбачених фінансових втрат у ситуації 

невизначеності умов інвестування є досить високою. 

                                                           
302 Зовнішні та внутрішні фактори, що формують бізнес-середовище підприємства. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.analizplus.com/2/9_3.php 
303 Рижкова Г.А. Систематизація факторів внутрішнього і зовнішнього середовища торговельного 

підприємства для подальшого аналізу / Г.А. Рижкова // Бюлетень міжнародного нобелівського 

економічного форуму. 2011. – № 1 (4). – С. 339-345. 
304 1) Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навч. пос. / О.Є. Кузьмін, О.Г. 

Мельник / – 2-е вид. доп. і перероб. – Львів: НУ «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2003. –352 с.; 

2) Маслак О.О. Чинники впливу на інноваційну активність підприємств / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха // 

Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. 

– Львів: НЛТУ України. – 2008, вип. 18.8. – С. 203-207. 
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Під чинниками ризику розуміється можливість не одержання від 

інвестицій бажаного результату. Коли інвестування пов’язане з ризиком 

для інвестора важливе відшкодування за ризик при вкладенні коштів в 

інвестиційний об’єкт. На рис. 3.11 зображені чинники ризику інноваційно-

інвестиційної діяльності торговельних підприємств. 

 
Рис. 3.10. Чинники впливу на інноваційно-інвестиційну діяльність 

торговельних підприємств  
Джерело: складено на основі305 
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Рис. 3.11. Чинники ризику інноваційно-інвестиційної діяльності 

торговельних підприємств 
Джерело: складено на основі306 

 

Політичний, правовий та загальноекономічний ризики можуть бути 

викликані зовнішніми умовами реалізації інвестицій. Інші види ризиків 

спричинюються можливими помилками планування та організації 

конкретних проектів. 

Науково-технічний ризик зумовлюється великою кількістю хиб та 

помилок широкого спектру сторін інвестування, пов’язаними з якістю 

проектування, технічною базою, обраною технологією, управлінням 

проектом, перевищенням кошторису. 

Фінансовий ризик випливає з нездійснення очікуваних подій з 

фінансового боку проекту. Наприклад, незаплановані зменшення або 

                                                           
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. 

– Львів: НЛТУ України. – 2008, вип. 18.8. – С. 203-207.; 3) Рижкова Г.А. Систематизація факторів 
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Рижкова // Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму. 2011. – № 1 (4). – С. 339-345. 
306 1) Сидоренко М.В. Деякі підходи до оцінки економічної доцільності впровадження ін-

новаційних проектів / М.В. Сидоренко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.confcontact.com/2007may/4_sidor.htm; 2) Безручко О. О. Економічні ризики в інвестиційній 

діяльності. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rusnauka.com/21_NNP_2010/Economics/70141.doc.htm. 

http://www.confcontact.com/2007may/4_sidor.htm
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зникнення джерел та обсягів фінансування, незадовільний фінансовий стан 

партнерів, зриви надходжень коштів від реалізації товарів чи послуг, 

неплатоспроможність покупців продукції та власні підвищені витрати307. 

Маркетинговий ризик виникає з прорахунків під час оцінки ринкових 

умов дії проекту, наприклад ринків збуту чи постачання сировини і 

матеріалів, організації реклами чи збутової мережі, обсягу ринку, часу 

виходу на ринок, цінової політики, внаслідок низької якості продукції. 

Екологічний ризик пов’язаний з питаннями впливу на довкілля, 

можливої аварійності, стосунків з місцевою владою та населенням.  

Нарешті, ризик учасників проекту може бути пов’язаний з усіма 

неочікуваними подіями в управлінні та фінансовому стані підприємств-

партнерів308. 

Такий чинник як зростання цін, що також є аспектом ризику досить 

часто виникає саме у посткризовий період – це вже чинник, що залежить 

від економічної ситуації. 

Варіювання цін на інвестовані товари звичайно можуть залежати і від 

монополізації певного сектору економіки, але на нашу думку, 

нестабільність національної грошової одиниці, що ґрунтується на інфляції, 

є визначальним ризик-фактором інвестування. Хоча, як стверджують 

аналітики України, інфляція знизилась у порівнянні з минулим роком, але 

це ще не привід для впевненості у довготривалій стабільності гривні. 

Транспортні ризики виникають під час транспортування товарів, 

отримання товару за кількістю і якістю, зберігання товару, підготовки 

товару до продажу, розміщення і викладки товару, внутрішньо-

магазинного переміщення товару, продажу товару309.  

Природні ризики не залежать від діяльності людини, а безпосередньо 

пов’язані з проявом стихійних сил природи (землетрус, повені, урагани, 

цунамі тощо). 

Необхідно зазначити, що вищенаведене розмежування форм прояву 

інвестиційних ризиків досить умовне, оскільки провести чітку межу між 

ними майже не можливо. Це зумовлено тим, що дані складові ризик-

факторів знаходяться у тісному взаємозв’язку – зміни в одному з них 

викликають варіювання в іншому, що в кінцевому рахунку впливають на 

результати інвестиційної діяльності. 

До чинників, що забезпечують подолання або зниження ризиків 

інноваційно-інвестиційної діяльності торговельних підприємств, 

належать: рівень розвитку продуктивних сил та стан ринку інвестицій; 

                                                           
307 Безручко О. О. Економічні ризики в інвестиційній діяльності. – [Електронний ресурс]. – Режим 
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308 Безручко О. О. Економічні ризики в інвестиційній діяльності. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.rusnauka.com/21_NNP_2010/Economics/70141.doc.htm. 
309 8. Безручко О. О. Податковий інвестиційний кредит як засіб активізації інвестиційної 

діяльності України/ О. О. Безручко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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правове поле держави (законодавча база); політична воля всіх гілок влади; 

стан фінансово-кредитної системи; статус іноземного інвестора; 

інвестиційна активність населення. 

Отже, для того, щоб досягти очікуваних результатів в інвестиційно-

інноваційній діяльності – необхідно правильно оцінювати ступінь ризику, 

особливо за нестабільної ситуації в країні, зокрема в посткризовий період, 

та вміти ним керувати, що і буде слугувати подальшим позитивним 

результатам та ефективністю використання інвестованих коштів. 

 

 

3.6. Пріоритети реалізації капіталу за умов інвестиційного 

розвитку аграрних підприємств  

 

Проблема інвестицій дуже багатогранна й актуальна як в Україні, так 

і в усьому світі. Питанням інвестицій та оцінки їхньої ефективності 

присвячені роботи закордонних і вітчизняних вчених таких, як М. Портер, 

Дж. Френсіс, К. Еклунд, В. Лівшиць, В. Косов, М. Волков, М. Герасимчук, 

М. Долішній, І. Лукінов, Г. Омелянович, І. Бланк, Г. Бірман, С. Шмідт, Б. 

Губський, А. Мертенс, Ю. Макогон, Я. Мелкумов, І. Д’яконова, А. 

Пересада, В. Хобта та ін.  

Формування оптимальної інвестиційної політики можливе у випадку 

дотримання ряду умов, до яких належать: 

1. Відбір проектів в інвестиційну програму повинен будуватися на 

системі декількох критеріїв. При цьому системи критеріїв повинні бути 

сформовані й використовуватися для різних видів інвестиційних проектів. 

Це дозволяє врахувати всю сукупність стратегічних інвестиційних цілей 

підприємства. 

2. При формуванні інвестиційної програми обов'язково повинні бути 

враховані об'єктивні обмеження, до яких належать: 

– плановані обсяги інвестиційної діяльності відповідно до 

інвестиційної стратегії; 

– напрями й форми інвестиційної діяльності; 

– можливості формування власних інвестиційних ресурсів; 

– можливості залучення позикових інвестиційних ресурсів; 

– інвестиційний клімат держави й норми чинного законодавства; 

– об'єктивні передумови здійснення інвестування в регіоні й галузі 

економіки. 

3. Інвестиційна програма повинна бути оптимізована за критеріями 

прибутковості, ризику й ліквідності. 

Формування інвестиційної програми підприємства здійснюється за 

такими етапами: 1. Побудова системи критеріїв оцінки й відбору проектів 

в інвестиційну програму, що включає в себе основні і допоміжні 

нормативні показники. 2. Оцінка інвестиційних проектів з погляду 
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сформованої системи критеріїв і ранжирування розглянутих інвестиційних 

проектів за основним й допоміжним критерієм. 3. Оцінка інвестиційних 

ресурсів підприємства, а також можливостей залучення й ефективності 

використання позикових і притягнутих коштів для інвестування. 4. 

Формування інвестиційної програми. 5. Оцінка сформованої інвестиційної 

програми з позиції прибутковості, ризику й ліквідності. 6. Реалізація 

інвестиційної програми310. 

Інвестиційна політика підприємства представляє собою сукупність 

реальних інвестиційних проектів підприємства, реалізованих у 

середньостроковому періоді. Реалізація інвестиційної програми передбачає 

розробку заходів короткострокового періоду для здійснення реальних 

інвестиційних проектів. Заходи щодо реалізації інвестиційної програми 

містять у собі розробку оперативних планів короткострокового періоду за 

реалізацією інвестиційних проектів. В систему управління інвестиційної 

політики підприємства входять заходи не тільки по успішній її реалізації, 

але й по поточному її коригуванню. 

Необхідність коригувати інвестиційну програму підприємства 

диктується двома причинами. По-перше, поява на інвестиційному ринку 

більш продуктивних інвестиційних товарів і більш ефективних об'єктів 

вкладення коштів, пов'язана з технологічним прогресом, призводить до 

необхідності коригування планових завдань. По-друге, істотне зниження 

очікуваної ефективності окремих реалізованих інвестиційних проектів при 

зміні умов зовнішнього й внутрішнього середовища веде до необхідності 

відмови від реалізації запланованих проектів. 

В цьому випадку підприємству необхідно приймати рішення про 

відмову від реалізації окремих проектів і реінвестування коштів у нові 

проекти. При цьому необхідно вибрати найбільш ефективну форму 

відмови від реалізації проекту, фінансові втрати по якій будуть мінімальні. 

В економічній літературі існує кілька форм відмови від реалізації 

інвестиційного проекту: відмова від реалізації проекту до початку 

будівельно- монтажних робіт; продаж частково реалізованого проекту у 

формі об’єкта незавершеного будівництва; продаж інвестиційного об'єкта 

на стадії початку його експлуатації у формі цілісного майнового 

комплексу; роздільний продаж основних видів активів проекту, який 

закривається311. 

В умовах фінансових кризових явищ відмова від реалізації 

запланованих інвестиційних проектів пов'язана з певними фінансовими 

труднощами. Інвестиційна діяльність підприємства нерозривно пов’язана з 

інвестиціями в різних формах і проявах, тому при виборі тієї або іншої 

                                                           
310 Куц Л. Л. Капітал підприємства: формування та використання. Опорний конспект лекцій. – 
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– С. 98-114. 
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форми відмови основним критерієм повинна виступати мінімізація витрат 

інвестованого капіталу. 

В свою чергу інвестований капітал може поділятись на власний, 

позиковий, залучений, статутний тощо312. При цьому аграрні виробники 

залишають за собою право використовувати всі ці форми капіталу на 

власний розсуд за обраними виробничими потребами.  

Економічна сутність капіталу сільськогосподарського підприємства 

залишається актуальною в ринковій економіці. В сучасній економічній 

літературі можна зустріти багато визначень капіталу, що пов’язано з 

багатоаспектністю цього поняття. Серед наукових працівників та вчених, 

які присвятили свої праці вивченню проблем формування і використання 

капіталу слід відзначити таких як: Брігкхем Ю., Бланк І.А., Буряк Л. Д., 

Клименко С.О., Колоб Р.У., Коробов М. Я., Куц Л.Л., Лахтіонова Л.А., 

Поддєрьогін А. М., Спасів Н., Терещенко О.О., Шеремет А.Д. та інші. 

Кожен аспект вказує на якусь характеристику капіталу, яка виявляє 

його сутність. Капітал підприємства представляє загальну вартість засобів 

у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, інвестованих у 

формування його активів з метою отримання прибутку (доходу). Основні 

характеристики категорії «капітал», які є найбільш придатними для 

наступного практичного використання в управлінні капіталом 

сільськогосподарського підприємства мають специфічні особливості, які 

розглянуті нижче. Капітал представлений як накопичена цінність. У цій 

якості капітал трактують як накопичений запас економічних благ (майна) 

на певний момент часу. Тобто як накопичена економічна цінність на певну 

дату. На підприємствах капітал як накопичена цінність характеризується 

запасом основних засобів, нематеріальних активів, грошових засобів, 

товарно-матеріальних оборотних активів і т. ін. Капітал виражений як 

виробничий ресурс (фактор виробництва). Ресурси стають капіталом, коли 

спрямовуються у виробництво (справу). Спрямовані вони на споживання 

ресурси капіталом не є. 

Капітал у вигляді інвестиційного ресурсу. За своєю економічною 

природою капітал призначений до інвестування – вкладення у певні 

об’єкти з метою отримання доходу. Капітал отриманий на підприємстві як 

джерело доходу. Це одна з важливих характеристик капіталу, яку 

відзначають представники всіх економічних шкіл. Куди б не був 

спрямований капітал – у сферу реальної економіки чи в фінансову сферу – 

він завжди потенційно здатний приносити дохід його власнику за умови 

ефективного його використання. Розглядаючи капітал як об'єкт часового 

вибору відзначимо, що на всіх стадіях функціонування капіталу 

(накопичення, інвестування, використання) перед власниками капіталу 

виникає дилема вибору, пов’язана з його використанням в часі. Часова 
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перевага завжди вимагає від власника капіталу рішення щодо 

співвідношення споживання благ в поточному і майбутньому періодах, 

відповідно до його економічних інтересів. Капітал можемо виразити як 

об'єкт купівлі-продажу. У цьому аспекті капітал формує особливий вид 

ринку — ринок капіталу, який характеризується попитом, пропозицією і 

ціною, а також певними суб'єктами ринку. Ціна на капітал формується під 

впливом попиту і пропозиції. Кількісним вираженням цієї ціни виступає 

зазвичай рівень середньорічної ставки дохідності капіталу313. 

Відображення капіталу як об'єкту власності і розпорядження має ряд 

особливостей. Використання капіталу в економічному процесі не 

обов'язково пов'язане з наявністю права власності. В умовах ринкового 

ризику підприємець може володіти правами розпорядження капіталом без 

права власності на нього, наприклад: функціонування капіталу в 

акціонерному товаристві, коли власники капіталу передають права 

розпорядження ним іншим особам. Враховуючи цей аспект власності і 

розпорядження капітал поділяють на власний і залучений (позиковий), 

співвідношення між якими називають «структурою капіталу». Воно 

впливає на багато аспектів ефективності господарської діяльності 

підприємства і значною мірою визначає рівень його ринкової вартості. 

Виражений може бути капітал і як носій фактора ризику. Застосовуючи 

капітал з метою отримання доходу, підприємець свідомо йде на 

економічний ризик, пов'язаний з можливим відхиленням очікуваного 

доходу, а також можливою втратою (частковою або повною) вкладеного 

капіталу. Ризик і дохідність капіталу тісно взаємозв'язані. Чим вищий 

рівень очікуваної дохідності капіталу , тим більший рівень ризику, і 

навпаки. Капітал також можна роздягати як носій фактора ліквідності. 

Отже, під ліквідністю капіталу розуміють здатність його реалізувати за 

реальною ринковою вартістю.  

Аспект ліквідності характеризує можливість «переливу капіталу» при 

настанні несприятливих умов. Нарешті ліквідність різних видів капіталу є 

різною. Її враховують при формуванні необхідного рівня дохідності у 

процесі підприємницької діяльності. Основною метою формування 

капіталу сільськогосподарського підприємства є задоволення потреб у 

придбанні необхідних активів та оптимізація його структури з позицій 

забезпечення умов ефективного його використання. З урахуванням цієї 

мети процес формування капіталу сільськогосподарського підприємства 

базується на основі таких принципів. Урахування перспектив розвитку 

господарської діяльності підприємства, процес формування обсягу і 

структури капіталу підпорядкований завданням забезпечення його 

господарської діяльності не тільки на початковій стадії функціонування 

підприємства, але і на перспективу. Значення перспективності формування 
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капіталу підприємства досягається шляхом включення всіх рахунків, 

пов'язаних з його формуванням, у бізнес-план проекту створення нового 

підприємства. Забезпечення відповідності обсягу залученого капіталу до 

обсягу формуючих активів підприємства. Загальна потреба в капіталі 

підприємства базується на його потребі в оборотних і необоротних активах. 

Ця загальна потреба в капіталі, який необхідний для створення нового 

підприємства, включає дві групи витрат: 1) передстартові витрати; 2) 

стартовий капітал. Передстартові витрати для створення нового 

підприємства являють собою відносно невеликі суми фінансових коштів, 

необхідні для розробки бізнес-плану і фінансування пов'язаних з цим 

досліджень. Стартовий капітал призначений для безпосереднього 

формування активів нового підприємства з метою початку його 

господарської діяльності (подальше нарощування капіталу розглядається 

як форма розширення діяльності підприємства і пов'язане з формуванням 

додаткових фінансових ресурсів). Забезпечення оптимальності структури 

капіталу з позицій ефективного його функціонування. Умови формування 

високих кінцевих результатів діяльності підприємства значною мірою 

залежать від структури капіталу, що використовується314. 

Рівень ефективності господарської діяльності підприємства 

визначається цілеспрямованим формуванням його капіталу. 

Основною метою формування капіталу підприємства є задоволення 

потреб у придбанні необхідних активів та оптимізація його структури з 

позицій забезпечення умов ефективного його використання. 

З урахуванням цієї мети процес формування капіталу підприємства 

базується на основі таких принципів (рис. 3.12): 

1. Урахування перспектив розвитку господарської діяльності 

підприємства, процес формування обсягу і структури капіталу 

підпорядкований завданням забезпечення його господарської діяльності не 

тільки на початковій стадії функціонування підприємства, але і на 

перспективу. Значення перспективності формування капіталу 

підприємства досягається шляхом включення всіх рахунків, пов'язаних з 

його формуванням, у бізнес-план проекту створення нового підприємства. 

2. Забезпечення відповідності обсягу залученого капіталу до обсягу 

формуючих активів підприємства. Загальна потреба в капіталі 

підприємства базується на його потребі в оборотних і необоротних активах. 

Ця загальна потреба в капіталі, який необхідний для створення нового 

підприємства, включає дві групи витрат: 1) передстартові витрати; 2) 

стартовий капітал. 

Передстартові витрати для створення нового підприємства являють 

собою відносно невеликі суми фінансових коштів, необхідні для розробки 
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бізнес-плану і фінансування пов'язаних з цим досліджень. Ці витрати 

носять разовий характер315. 

 
Рис. 3.12. Принципи формування капіталу підприємства 

 

Стартовий капітал призначений для безпосереднього формування 

активів нового підприємства з метою початку його господарської 

діяльності (подальше нарощування капіталу розглядається як форма 

розширення діяльності підприємства і пов'язане з формуванням 

додаткових фінансових ресурсів). 

3. Забезпечення оптимальності структури капіталу з позицій 

ефективного його функціонування. Умови формування високих кінцевих 

результатів діяльності підприємства значною мірою залежать від 

структури капіталу, що використовується. 

Структура капіталу являє собою співвідношення власних і позичених 

фінансових коштів, які використовуються підприємством у процесі своєї 

господарської діяльності. Структура капіталу, яка використовується 

підприємством, визначає багато аспектів не тільки фінансової, але й 

операційної та інвестиційної його діяльності, справляє активний вплив на 

кінцеві результати цієї діяльності. Вона впливає на коефіцієнт 

рентабельності активів і власного капіталу (тобто на рівень економічної і 

фінансової рентабельності підприємства), визначає систему коефіцієнтів 

фінансової стійкості і платоспроможності (тобто рівень основних 

фінансових ризиків), формує співвідношення доходності і ризику у процесі 

розвитку підприємства. 

Власний капітал характеризується такими основними позитивними 

особливостями: 

1) простотою залучення, оскільки рішення, пов'язані із збільшенням 

власного капіталу (особливо за рахунок внутрішніх джерел його 
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формування) приймаються власниками і менеджерами підприємства без 

необхідності отримання згоди інших господарських суб'єктів. 

2) більш високою здатністю генерування прибутку в усіх сферах 

діяльності, оскільки при його використанні не потрібно сплачувати 

позичковий відсоток. 

3) забезпеченням фінансової стійкості розвитку підприємства, його 

платоспроможності в достроковому періоді і, відповідно, зниженням 

ризику банкрутства. 

Разом із тим, йому властиві і недоліки: 

1) обмеженість обсягу залучення і, в результаті цього, можливостей 

суттєвого розширення операційної та інвестиційної діяльності 

підприємства у періоди сприятливої кон'юнктури ринку і на окремих 

етапах його життєвого циклу. 

2) висока вартість порівняно з альтернативними позичковими 

джерелами формування капіталу. 

3) невикористана можливість приросту коефіцієнта рентабельності 

власного капіталу за рахунок залучення позикових фінансових коштів, 

оскільки без такого залучення не можливо забезпечити перевищення 

коефіцієнта фінансової рентабельності діяльності підприємства над 

економічною. 

Таким чином, аграрне підприємство, використовуючи тільки 

власний капітал, має найвищу фінансову стійкість (його коефіцієнт 

автономії дорівнює одиниці), але тим самим воно обмежує темпи свого 

розвитку (не може забезпечити формування необхідного додаткового 

обсягу активів у періоди сприятливої кон'юнктури ринку) і не 

використовує фінансові можливості приросту прибутку на вкладений 

капітал316. 

Позичений капітал характеризується такими позитивними 

особливостями: 

1) достатньо широкими можливостями залучення, особливо при 

високому кредитному рейтингу підприємства, наявності застави або 

гарантії поручителя. 

2) забезпеченням росту фінансового потенціалу підприємства при 

необхідності суттєвого розширення активів та зростанням темпів росту 

обсягу його господарської діяльності. 

3) більш низькою вартістю порівняно з власним капіталом за рахунок 

забезпечення ефекту «податкового щита» (вилучення витрат на його 

обслуговування із оподатковуваної бази при сплаті податку на прибуток). 

4) здатністю генерувати приріст фінансової рентабельності 

(коефіцієнта рентабельності власного капіталу). 
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Використання позиченого капіталу підприємствами аграрного 

сектору має також і недоліки: 

1) використання цього капіталу генерує найбільш небезпечні 

фінансові ризики в господарській діяльності підприємства — ризик 

зниження фінансової стійкості і втрати платоспроможності. Рівень цих 

ризиків зростає пропорційно росту питомої ваги використання позиченого 

капіталу. 

2) активи, спрямовані на рахунок позиченого капіталу, генерують 

меншу норму прибутку, яка знижується на суму виплаченого позичкового 

відсотка у всіх його формах (відсотка за банківський кредит; лізингової 

ставки; купонного відсотка за облігаціями; вексельного відсотка за 

товарний кредит тощо). 

3) висока залежність вартості позиченого капіталу від коливань 

кон'юнктури фінансового ринку. У деяких випадках при зниженні 

середньої ставки позичкового відсотка на ринку використання раніше 

отриманих кредитів (особливо на довгостроковій основі) стає 

підприємству невигідним у зв'язку з наявністю більш дешевих 

альтернативних джерел кредитних ресурсів. 

4) складність процедури залучення (особливо у великих розмірах), 

оскільки надання кредитних коштів залежить від рішення інших 

господарюючих суб'єктів (кредиторів), вимагання, у деяких випадках, 

відповідних сторонніх гарантій або застави (при цьому гарантії страхових 

компаній, банків або інших господарюючих суб'єктів надаються» як 

правило, на платній основі). 

Таким чином, підприємство, яке використовує позичений капітал, 

має більш високий фінансовий потенціал свого розвитку (за рахунок 

формування додаткового обсягу активів) та можливості приросту 

фінансової рентабельності діяльності, однак великою мірою генерує 

фінансовий ризик і загрозу банкрутства (вони зростають в міру збільшення 

питомої ваги призначених коштів у загальній сумі капіталу, що 

використовується). Забезпечення мінімізації витрат для формування 

капіталу із різноманітних джерел. Така мінімізація здійснюється у процесі 

управління вартістю капіталу. Забезпечення високоефективного 

використання капіталу в процесі господарської діяльності. Реалізація цього 

принципу забезпечується шляхом максимізації показника рентабельності 

власного капіталу при припустимому рівні фінансового ризику. 

 

3.7. Стан та проблеми розвитку банківської системи в Україні  
 

Одне з основних місць в економіці будь-якої країни належить 

банківській системі, адже являє собою єдину систему, підпорядковану 

головній меті – забезпечувати ефективний обіг фінансових ресурсів у 

державі. Ця система вже сформувалася і функціонує тривалий період часу 
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але потребує стабільного розвитку. В останні роки спостерігається чітка 

тенденція до збільшення економічної та політичної нестабільності на 

регіональному та національному рівнях. Банківські системи, які 

акумулюють політичні та макроекономічні в умовах зростаючої 

нестабільності опиняються в найбільш несприятливому становищі. Від 

того, наскільки раціонально організована банківська система, наскільки 

вона відповідає економічній політиці держави, етапу розвитку економіки, 

залежить ефективність руху фінансових ресурсів і, в свою чергу, розвиток 

економіки. Враховуючи нестабільність політичної ситуації в окремих 

регіонах України, забезпечення безперебійної та ефективної роботи 

банківської системи в поточних умовах вимагає від банкірів не тільки 

обережності та виваженості у прийнятті рішень, а й уміння швидко 

реагувати на мінливе зовнішнє середовище і ухвалювати рішення в умовах 

великої кількості факторів невизначеності. 

Сучасні інструменти управління банківською системою відображено 

також у наукових працях українських дослідників, зокрема: Т. А. 

Васильєвої, В. М. Гейця, А. О. Єпіфанова, Ю. О. Заруби, А. Я. Кузнєцової, 

С. В. Лєонова, А. М. Мороза, Л. О. Примостки, С. К. Реверчука, І. В. Сала 

та інших. Багато питань стратегічного і прикладного змісту знайшли 

відображення в численних працях Г.М. Азаренкової, О. І. Барановського, 

О.Д. Вовчак, О.М. Колодізєва. Вагомий внесок у розвиток науково-

методологічних засад управління банківською діяльністю було здійснено 

такими зарубіжними дослідниками, як: Ф. Валенсія, Дж. Гарсіа, А. 

Деміргук-Кунт, Е. Детражиа, Дж. Капріо, Т. Леттер, П. Роуз та ін. 

Разом з тим, незважаючи на численні наукові здобутки, низка питань 

залишається недостатньо дослідженою. 

Метою дослідження є аналіз сучасних проблем розвитку банківської 

системи України та розроблення заходів щодо забезпечення стабільного та 

ефективного розвитку національної банківської системи. 

При оцінці ситуації, яка склалась на фінансовому ринку, необхідно 

враховувати непросту економічну ситуацію, яка склалась в Україні, це 

зокрема збільшення Державного боргу України та Гарантованого 

державного боргу України, яке має значне навантаження на Державний 

бюджет України. 

Тенденція до зростання державного боргу України простежується 

упродовж вже декількох останніх років, її визначають високі валютні 

ризики зовнішньої заборгованості, нестабільна ситуація з рефінансуванням 

боргів попередніх років, а також тиск боргових виплат на державні 

фінанси. Впродовж 2014 року обсяг державного та гарантованого 

державою боргу зріс з 584,4 млрд грн (40,2 % ВВП) у 2013 році до 1100,8 

млрд грн (70,7 % ВВП) у 2014 році, перетнувши граничний рівень 3 

індикатора боргової безпеки держави в 60 % ВВП, а державного боргу – з 

480,2 млрд грн (33,0 % ВВП) до 947,0 млрд грн (60,8 % ВВП) відповідно. 
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Впродовж 2014 року в Україні відбулось стрімке зменшення обсягу 

міжнародних валютних резервів до 7,5 млрд дол. США на кінець року. А 

подальше скорочення золотовалютних резервів до рівня 5,6 млрд дол. 

США станом на 01.03.2015 є анти-рекордом з червня 2003 р., в той час як 

мінімальний норматив золотовалютних резервів (покриття обсягу імпорту 

протягом трьох місяців) має становити близько 23 млрд дол. США. 

Платежі за державним боргом Украйни, точніше їх обсяг, впливають 

на рівень рейтингів, які встановлюють міжнародні рейтингові компанії. 

Так 25 вересня 2015 р. Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's 

Ratings Services знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг 

України до вибіркового дефолту «SD/D». Раніше інше Міжнародне 

рейтингове агентство Fitch Ratings встановило суверенний рейтинг 

України на рівні «обмежений дефолт» (Restricted Default – RD). Слід 

відзначити, що встановлений рейтинг для кожної країни має визначне 

значення для інвесторів при прийнятті рішень щодо співпраці з цією 

країною. Тому низький рейтинг України не додає оптимізму у потенційних 

інвесторів. 

Наступний фактор, який має вплив на фінансову систему України – це 

проведення антитерористичної операції на сході країни. Цей фактор має 

безпосередній вплив у вигляді витрат на проведення цієї операції, 

руйнування інфраструктури та виробництва, збільшення потоку 

переселенців з цього регіону, зменшення виробництва на цій території та 

об’єктивні обмеження в реалізації продукції, в наслідок чого зменшуються 

обсяги сплати видатків. Серед опосередкованого впливу можна визначити 

загальний негативний фон для держави та фінансової системи через 

ведення бойових дій та неспроможність забезпечити конституційний лад 

на окремих територіях. Для інвестиційного клімату країни та стійкості її 

фінансової системи це має значний вплив. 

Існує також багато та інших факторів, які впливають на фінансову 

систему України. Серед них можна виділити наступні317: 

- корумпована бюрократична система, яка пригнічує розвиток 

економіки; 

- занадто зарегульована економіка (велика кількість дозволів, 

розпоряджень які надають державні органи; необґрунтовано та 

невиправдано великий апарат державного нагляду);  

- відсутність сталої законодавчої бази; 

- нестабільна політична система; 

- зношеність засобів виробництва, відсутність нових технологій та ін. 

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» в 

Україні функціонує дворівнева банківська система, яка включає 

                                                           
317 Лойко В. В. Банківська система України: стан та перспективи розвитку / В. В. Лойко, В. 

В.Павленко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4447 
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Національний банк та банки, що функціонують як універсальні чи 

спеціалізовані банки318. 

Протягом останніх років розпочався активний процес інтеграції 

банківської системи України у світову фінансову систему на основі її 

адаптації до міжнародних вимог функціонування та регулювання 

банківських систем. Тому в нинішніх умовах стратегічним завданням 

Національного банку України є розбудова стійкої, ефективної, 

конкурентоспроможної банківської системи, яка б сприяла 

довгостроковому економічному зростанню країни, її фінансовій безпеці. 

Вирішення такого завдання може бути забезпечено шляхом поєднання 

трьох взаємопов’язаних напрямів: забезпечення стійкості банківської 

системи, її прозорості та високого рівня конкурентоспроможності. 

Вирішення цих завдань вимагає комплексного підходу на основі 

розроблення певного стратегічного документа, який би передбачав 

розробку та реалізацію системи узгоджених заходів правового, 

економічного та організаційного характеру319. 

Сьогодні банківська система України – це один із найрозвиненіших 

елементів господарського механізму, оскільки її реформування було 

розпочате раніше за інші сектори економіки, що визначалося ключовою 

роллю банків при вирішенні завдань переходу до ринку. Саме банки 

відіграють основну роль в утворенні оптимального середовища для 

мобілізації й вільного «переливання» капіталів, нагромадженні коштів для 

структурної перебудови економіки, приватизації й розвитку 

підприємництва. Недовіра та невпевненість в майбутньому банків 

призводить до відтоку капіталу з вітчизняного банківського ринку. Банкам 

все важче залучати на обслуговування клієнтів та зберігати депозитний 

портфель на безпечному для функціонування банківських установ рівні. 

Проблема полягає в тому, що клієнтам банківських установ важко 

визначити справжній фінансовий стан банку в якому відкрито його 

рахунок, або виявити передумови настання важкого фінансового стану в 

банку. Ні розмір статутного капіталу, ні довгий строк роботи на 

банківському ринку, ні розміри самої банківської установи з значною 

кількістю філій та відділень не є запорукою стабільної роботи банку та 

фінансової стійкості.  

Банківська система бере участь у виконанні основних функцій 

фінансової системи, зокрема, шляхом: 

1) забезпечення способів переміщення фінансових ресурсів у часі; 

                                                           
318 Закон України «Про банки і банківську діяльність» / Офіційний сайт Національного банку 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.bank.gov.ua./control/uk/publish/category?cat_id=190854 
319 Особливості розвитку банківської системи України на сучасному етапі / О.І. Антонюк 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRNP21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD

=1&Image_file_name=PDF/V UbsNbU_ 2013_ 1_29.pdf, С. 128. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN
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2) розроблення та забезпечення способів управління ризиками; 

3) забезпечення механізму об’єднання фінансових ресурсів та їх 

розподілу між окремими господарюючими суб’єктами; 

4) забезпечення безперебійного функціонування платіжних систем; 

5) забезпечення насичення ринку ціновою інформацією320. 

Основним заходом, що сприяє збереженню і підвищенню ліквідності 

банківської системи, є вивід неплатоспроможних банків з фінансового 

ринку. Така політика розпочалася з початку 2014 р. і вже наприкінці 2014 

року було 163 банки, тобто за рік було ліквідовано 17 банків, отже, на 1 

червня 2015 року їх кількість зменшилась до 139, тобто на 27 банків 

(рис. 3.13).  

 
Рис. 3.13. Динаміка зміни кількості комерційних банків в Україні 
Джерело: 321 

Динаміка активів банківської системи України в І півріччі 2015 року 

визначена кількома найбільш вагомими факторами, серед яких ліквідація 

ряду проблемних банківських установ і значний відтік клієнтських коштів 

поряд із суттєвою девальвацією національної валюти (особливо у І кв. 2015 

р.), яка обумовила відносне збільшення залишків валютних активів. 

Станом на 01 липня 2015 року частка валютних активів в сукупних активах 

складала 50,8%, в той час як 01 січня 2015 року – 43,73%. 

За підсумками І півріччя 2015 року чисті активи банківської системи 

України скоротились на 1,06% (13 980 млн. грн.) та станом на 01.07.2015 р. 

складають 1 302,87 млрд. грн. За підсумками І півріччя 2015 року 

фінансовий результат вітчизняної банківської системи був від’ємним та 

становив (-) 81 572 млн. грн. Від’ємний фінансовий результат БСУ за 

                                                           
320 Смовженко Т.С. Новий етап розвитку банківської системи України: зростання участі іноземних 

інвесторів : монографія / Т. С. Смовженко, О. І. Кірєєв, А. Я. Кузнєцова, О. О. Другов. – К. : УБС НБУ, 

2008.– 231 с. 
321 Аналітичний огляд банківської системи України за І півріччя 2015 року / Національне 

рейтингове агентство «Рюрік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rurik.com.ua/documents/research/bank_system_2_kv_2015. pdf 
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підсумками І півріччя 2015 року зумовлений в першу чергу погіршенням 

якості активів банків Так, обсяг сформованих резервів за підсумками І 

півріччя 2015 року складає 118 450 млн. грн.322. 

Кредитна активність банківських установ впродовж І півріччя 

поточного року залишалася низькою, що обумовлено скороченням 

ресурсної бази, погіршенням кредитоспроможності позичальників та 

високим рівнем невизначеності щодо подальшого економічного розвитку. 

Це, в свою чергу, змушує банківські установи більш прискіпливо 

відноситись до фінансового стану потенційних позичальників або й взагалі 

призупинити на деякий час кредитування, натомість вкладаючи кошти в 

цінні папери. 

Враховуючи значну питому вагу валютних кредитів в клієнтському 

кредитному портфелі та погіршення якості обслуговування 

позичальниками кредитів (в т.ч., що були надані позичальникам в 

Донецькій та Луганській областях), цілком ймовірно, що банки будуть і в 

подальшому вимушені доформовувати резерви, що, в свою чергу, 

негативно впливатиме як на показники дохідності та ліквідності, так і на 

рівень капіталізації банківської системи України. 

З огляду на погіршення якості активів та збиткову діяльність, обсяг 

власного капіталу банків з початку року зменшився на 53,65 млрд. грн. та 

станом на 01.07.2015 р. складає 100,78 млрд. грн. Адекватність 

регулятивного капіталу станом на 01.07.2015 р. є нижчою за гранично 

встановлений мінімум та складає 8%323. 

Індикатором, що вплинув на зменшення ліквідності банківської 

системи, є відтік депозитів. Ситуація з відтоком депозитів в іноземній 

валюті є набагато складнішою порівняно з депозитами в національній, що 

ще більше загострюється зовнішніми чинниками. Банківська система 

України протягом 2014 р. втратила 10 млрд дол. США депозитів, або 34% 

від усіх депозитів в іноземній валюті на початок 2014 р. Щодо поточного 

року, то приріст валютних депозитів за І кв. 2015 рр. знизився на 14,4%, а 

всього обсяг склав 16 млрд дол. США, а гривневих – на 5,7% з обсягом 

348,1 млрд грн.324. 

Причинами вилучення строкового ресурсу з боку суб’єктів 

господарської діяльності є обмеженість доступу до кредитних ресурсів, 

враховуючи також зростання вартості кредитного ресурсу. Таким чином, 

підприємства змушені вилучати власні депозити для фінансування 

поточної діяльності. При цьому, значна кількість підприємств втратили 

власні кошти внаслідок введення до банківських установ тимчасової 

адміністрації та подальшої ліквідації. У випадку з фізичними особами, 

                                                           
322 Там само. 
323 Там само. 
324 Семенча І.Є. Ліквідність банківської системи в умовах фінансової нестабільності / І.Є. Семенча, 

А.М. Головченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. 

Сухомлинського. «Економічні науки». – 2015. – Випуск 6. – С. 688. 
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вилучення строкових депозитів відбувалось на тлі зниження реальних 

доходів населення за одночасного підвищення рівня інфляції, що, в свою 

чергу, призводить до підвищення витрат на споживання. 

Серед основних проблем системного характеру, з якими стикається 

національна банківська система, є низький державний кредитний та 

інвестиційний рейтинг, відсутність довіри до національної грошової 

одиниці, імідж корупційної та сировинної економіки, нестабільної в 

політичному плані держави з недосконалим і недостатньо адаптованим 

законодавством. Усі ці проблеми негативно відбиваються на роботі як 

Національного банку, так і комерційних банків України. 

Для вирішення гострої проблеми недовіри населення до банків та 

гарантування його вкладів важливим є підвищення ефективності роботи 

Фонду гарантування вкладів населення, яка залежить насамперед від того, 

наскільки швидко він зможе виплатити гроші після настання факту 

недоступності внесків. Якщо ця можливість буде забезпечуватись лише 

цінними паперами уряду, терміни отримання готівки для здійснення 

виплат явно перевищать один місяць і можуть розтягнутися на півроку й 

більше. А найважливішим у діяльності Фонду є саме забезпечення 

населення відповідними гарантіями, а не «голими» деклараціями. 

Український фінансовий сектор частково інтегрований в 

міжнародний. Тому всі зміни як позитивні так і негативні мають відповідні 

наслідки і в Україні. В банківській системі це наочно проявляється в 

тенденціях щодо присутності іноземного капіталу. Декілька іноземних 

банків та інших інвесторів були зацікавлені в присутності на банківському 

ринку України. В результаті цього, частина українських банків була 

перепродана іноземним інвесторам, та змінила назву. Так були створені 

банки з іноземним капіталом (bank with foreign capital) – банк, у якому 

частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, 

становить не менше 10%. Присутність іноземного капіталу до певної міри 

вносить стабільність в банківську систему. Це підтверджує перспективи 

розвитку банківського ринку країни, та відкритість для інвесторів. 

Дозволяє залучити дешеві фінансові ресурси в економіку країни. 

Станом на 01 липня 2015 року структура власності активів банківської 

системи України була представлена наступним чином: банки з приватним 

українським капіталом складають близько 42%, банки з іноземним 

капіталом (крім російських) – 19%, банки з російським капіталом – 15%, 

державні банки – 26%. Так за даними Національного банку України за 2014 

рік частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків зменшилася з 

34,0% до 32,5%. Частка іноземного капіталу в банківській системі в вересні 

2015р. зменшилася з 32,5% до 31,0%. Станом на 1 вересня 2015 року з 126 

працюючих (що мають ліцензію) в Україні банків 38 фінансових установ – 

з іноземним капіталом (на 1 січня 2015 року – 51 банк з іноземним 

капіталом з 163 працюючих), у тому числі 17 – зі 100-відсотковим 
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іноземним капіталом (на 1 січня 2015 р. – 19)325. Загальна динаміка 

кількості банків на території України, в тому числі із іноземним капіталом 

за 2008 – 2015 рр. наведена в таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7. 

Динаміка кількості банків за 2008 – 2015 рр. 
Назва показника 

на 

01.01.

2008 

на 

01.01.

2011 

на 

01.01.

2012 

на 

01.01.

2013 

на 

01.01.

2014 

на 

01.01.

2015 

на 

01.09.

2015 

Відхи-

лення 

2015 до 

2008, % 

Кількість банків, 

які мають 

банківську 

ліцензію 

175 176 176 176 180 163 126 -28,0 

з них: з 

іноземним 

капіталом 

47 55 53 53 49 51 38 -19,1 

у т.ч. зі 100% 

іноземним 

капіталом 

17 20 22 22 19 19 17 - 

Частка інозем-

ного капіталу у 

статутному капі-

талі банків, % 

35,0 40,6 41,9 39,5 34,0 32,5 31,0 -11,43 

Джерело: побудовано автором за326 

 

Проте значне зменшення кількості банків з національним капіталом 

може призвести до втрати контролю з боку регулятора за банківською 

системою, зменшення його впливу. Крім того при несприятливих умовах 

банки з іноземним капіталом за рішенням власників або керівництва 

материнських компаній можуть вийти з ринку, навіть не рахуючись с 

витратами. Тобто це може призвести до здешевлення акцій інших банків, 

які залишаться на ринку. 

Важливе значення для підтримання стабільності банківської системи 

мало створення санаційного банку – банку, основним завданням якого є 

захист інтересів вкладників (кредиторів) банків. Санаційний банк створює 

Кабінет Міністрів України за поданням Національного банку України, 

узгодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, 

банківської діяльності податкової та митної політики. Банк набуває статусу 

санаційного з моменту видачі йому Національним банком України ліцензії 

та має право здійснювати лише операції, передбачені цією ліцензією. 

                                                           
325 Oсновнi показники діяльності банків України, за даними Національного банку України. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798 
326 Oсновнi показники діяльності банків України, за даними Національного банку України. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798 
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Порядок видачі ліцензії санаційний банк, регулювання діяльності та нагляд 

за санаційним банком здійснюються у порядку, передбаченому 

нормативно-правовими актами Національного банку, погодженими з 

Кабінетом Міністрів України та Комітетом Верховної Ради України з 

питань фінансів і банківської діяльності. Санаційний банк не є учасником 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб327. 

В Україні санаційний банк створено у вересні 2011 р. на базі ПАТ 

«Родовід Банк» відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів «Про 

утворення санаційного банку». Основна мета роботи даного банку полягає 

в отриманні коштів за проблемними активами для подальшого задоволення 

вимог кредиторів. Головними завданнями створеного санаційного банку є: 

продовження роботи щодо повернення власних активів ПАТ «Родовід 

Банк»; робота з проблемними активами державних банків і банків, 

капіталізованих за участю держави. 

Термін діяльності санаційного банку не повинен перевищувати п’ять 

років. Для компенсації різниці між вартістю зобов’язань і активів, що 

відчужуються, держава надає фінансову допомогу санаційному банку, на 

користь якого відчужуються активи та/або зобов’язання банку, в розмірі, 

що не перевищує різниці між зобов’язаннями перед фізичними особами – 

вкладниками банку в межах сум, що підлягають відшкодуванню Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб, у тому числі відчуженими, та вартістю 

відчужених на користь санаційного банку активів банку. Вартість активів 

банку, що відчужуються на користь санаційного банку, визначається 

незалежними оцінювачами відповідно до закону про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні328. 

Проблеми банківської системи в переважній більшості тотожні 

проблемам фінансової системи України. Без розвитку фінансової системи 

та економіки України банківській системі важко функціонувати та 

зберігати свою стабільність. При умові досягнення рівня зростання 

економіки країни, налагодження стабільного експорту продукції, 

виробленої в Україні, залучення міжнародних інвесторів та новітніх 

технологій буде потужною рушійною силою до стабілізації не лише 

банківської системи, а й до стабільного та поступового її розвитку. 

Сучасний стан банківської системи, це в переважній більшості, 

наслідки негативного впливу як зовнішніх так і внутрішніх факторів. Вони 

мають як суб’єктивний так і об’єктивний характер. Зменшення впливу 

окремих факторів не призведе до загального покращення роботи системи. 

Тому проведення заходів та реформ повинно мати системний характер. 

Криза недовіри клієнтів по відношенню до банківських установ грає 

                                                           
327 Закон України «Про банки і банківську діяльність» / Офіційний сайт Національного банку 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.bank.gov.ua./control/uk/publish/category?cat_id=190854 
328 Про утворення санаційного банку / Офіційний сайт Верховної ради України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show /880-2011-р 
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вирішальну роль в забезпеченні безперебійного функціонування 

банківської системи. Тому в найближчій перспективі вирішення цієї задачі 

є пріоритетним як для керівництва Національного банку України так і для 

керівництва кожної окремої банківської установи.  

Безсумнівною є і необхідність впровадження нових банківських 

послуг та поліпшення якості і збільшення кількості уже існуючих. Зокрема, 

треба розвивати найперспективніші послуги: трастові, послуги зі 

збереження цінностей, консультаційні та інформаційні послуги зі 

створенням певної міжбанківської бази даних, гарантійні та посередницькі 

послуги, факторингові та лізингові операції тощо. При цьому надзвичайно 

важливо розвивати їх у напрямі інтернет-банкінгу, необхідність якого 

викликана науково-технічним прогресом та реаліями сучасного розвитку 

суспільства. 

 

 

3.8. Стан та перспективи розвитку страхового ринку України  

 

Страхування сьогодні є одним із секторів економіки України, що 

найбільше динамічно розвивається, завдяки зростаючому обсягу 

класичного ринку з колосальним інвестиційним потенціалом. Страховий 

ринок є невід’ємною складовою фінансового ринку України. Успішний 

його розвиток та функціонування залежить від розширення переліку 

страхових послуг, підвищення вимог до порядку створення діяльності 

страхових компаній, удосконалення порядку оподаткування страхової 

діяльності, подальшої інтеграції України у міжнародні структури, а також 

залучення страхового ринку до вирішення найважливіших питань 

фінансово-економічного розвитку.  

Популярність страхових послуг в європейських державах набагато 

вище, ніж на Україні, що свідчить про певні проблеми та недосконалості 

українських реформ. Отже, вивчення і дослідження чинників, що 

стримують розвиток страхування у нашій країні, є досить актуальним 

питанням сьогодення. 

Дослідженню теоретичних і практичних засад функціонування 

страхового ринку України сучасного стану присвячені праці видатних 

вітчизняних науковців. Базилевич В.Д.329 висвітлює практичні аспекти 

функціонування страхового ринку та формування попиту та пропозиції на 

страхові послуги. Процеси організації та управління страховою діяльністю 

                                                           
329 Базилевич В.Д. Новітні тенденції та протиріччя на страховому ринку України / В.Д. Базилевич 

// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2012. – Вип. 133. 

– С. 5–8. 
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досліджують в своїх працях Осадець С.С.330 та Шірінян Л.В.331. 

Козоріз Г.Г.332 звертає увагу на сутність та інструментарій модернізації 

вітчизняного страхового ринку. Досвід страхової справи висвітлено 

Вовчак О.Д.333 з акцентом на проблемах законодавчого регулювання та 

ліцензування страхової діяльності в Україні. Говорушко Т.А.334 розглядає 

питання ролі страхування в економічному житті суспільства, основ 

фінансової надійності страховика та оподаткування вітчизняного 

страхового підприємництва. 

Не дивлячись на велику кількість наукових робіт на страхову тематику, 

залишаються недостатньо дослідженими питання підвищення 

ефективності діяльності страхової галузі в Україні для запровадження 

механізму розширення меж страхового бізнесу. 

Метою дослідження є визначення сучасного стану українського 

страхового ринку, виявлення негативних чинників, які стримують його 

розвиток, та окресленні напрямів подальшого розвитку і перспектив ринку 

страхових послуг. 

Рівень розвитку страхування в країні є одним із основних показників 

ефективності функціонування бізнес-середовища. Для успішного 

функціонування страхового ринку України існує ряд перешкод: політична 

нестабільність в країні, слабкі зовнішньоекономічні зв'язки України у сфері 

страхування, нерозвиненість національної страхової інфраструктури, 

низькі показники конкурентоспроможності українських страхових 

компаній. 

Хоча страховий ринок України і пройшов стадію формування, але досі 

знаходиться на етапі свого розвитку. За оцінками експертів, покриття 

страхового поля в Україні становить 3–5%, тоді як у країнах Західної 

Європи – понад 90%. Це свідчить про наявність в Україні великих 

невикористаних резервів розвитку страхового ринку, реалізація яких 

значною мірою залежить від ефективності функціонування національної 

економіки335. 
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За даними336 страхування в Україні уособлене 9/10 ризиковими 

видами; сегмент корпоративного страхування становить майже 95%. 

Корпоративне страхування здатне стати потужним сектором для розвитку 

страхового ринку, але якщо ця діяльність спрямована на реальне, а не на 

«схемне» страхування. Основний зміст операцій схемних компаній полягає 

в тому, що під виглядом страхових правовідносин відбуваються 

різноманітні дії, спрямовані на мінімізацію податкового навантаження 

суб’єктів господарювання, легалізацію доходів, отриманих незаконним 

шляхом, через переведення безготівкових коштів у готівку. 

Страхова діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками – 

резидентами України. В окремих випадках, встановлених законодавством 

України, страховиками визнаються державні організації, які створені та 

діють відповідно до Закону України про страхування. 

Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні 

громадяни, які уклали із страховиками договори страхування або є 

страхувальниками відповідно до законодавства України. 

Об’єктами страхування можуть бути майнові інтереси, які не 

суперечать законодавству Україні: 

– об’єкти страхування, пов’язані з життям, здоров’ям, працездатністю 

та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи (особисте 

страхування); 

– об’єкти страхування, пов’язані з володінням, користуванням та 

розпорядженням майном (майнове страхування); 

– об’єкти страхування, пов’язані з відшкодуванням страхувальником 

заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної 

юридичній особі (страхування відповідальності). 

Страхування може бути добровільним або обов’язковим. Добровільне 

страхування – це страхування, яке здійснюється на основі договору між 

страхувальником і страховиком. Загальні умови та порядок здійснення 

добровільного страхування визначаються правилами страхування, що 

встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього 

Закону. 

На ринку України діють два види страхових компаній: 

а) кептивні – створені міністерствами, відомствами, потужними 

фінансово-промисловими союзами для обслуговування ризиків своїх 

підприємств; 

б) створені на приватному капіталі, що функціонують на конкурентній 

основі. 

До початку кризових умов розвитку світової економіки відзначалися 

досить швидкі темпи її росту, а зокрема ринку. Якщо розглянути страховий 
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ринок, то стрімкий розвиток супроводжувався підвищенням 

платоспроможності населення, розвитком кредитних відносин, розробкою 

нових страхових продуктів. З огляду на поступове відновлення страхового 

ринку України, роль держави по підтримці страхової справи дуже важлива, 

адже з її допомогою частина функцій соціального характеру виконують 

страхові компанії.  

Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед 

інших небанківських фінансових ринків.  

У порівнянні з 9 місяцями 2014 року на 4 637,1 млн грн (27,1%) 

збільшився обсяг надходжень валових страхових премій, обсяг чистих 

страхових премій збільшився на 3 102,5 млн грн (22,7%). Збільшення 

валових страхових премій відбулося з таких видів страхування, як: 

страхування вантажів та багажу (збільшення валових страхових платежів 

на 1 762,5 млн грн (190,2%)); страхування фінансових ризиків (збільшення 

валових страхових платежів на 1 144,3 млн грн (61,5%)); автострахування 

(КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») (збільшення валових страхових 

платежів на 1 019,4 млн грн (21,8%)); страхування майна (збільшення 

валових страхових платежів на 456,8 млн грн (21,7%)); медичне 

страхування (збільшення валових страхових платежів на 204,5 млн грн 

(16,1%)); авіаційне страхування (збільшення валових страхових платежів 

на 181,3 млн грн (104,7%)). Проте, у порівнянні з 9 місяцями 2014 року, 

зменшився обсяг валових страхових премій з таких видів страхування, як: 

страхування від нещасних випадків (зменшення валових страхових 

платежів на 330,2 млн грн (46,8%); страхування кредитів (зменшення 

валових страхових платежів на 191,2 млн грн (39,4%); страхування від 

нещасних випадків на транспорті (зменшення валових страхових платежів 

на 43,7 млн грн (43,7%)337. 

Страхові резерви станом на 31.03.2015р. зросли на 18,3% у порівнянні 

з аналогічною датою 2014 року, при цьому технічні резерви – на 7,1%, а 

резерви зі страхування життя – на 42,6%. Станом 31.03.2015р. показники 

загальних активів страхових компаній та обсягу сплачених статутних 

капіталів незначною мірою відхиляються від аналогічних показників 

станом на 31.03.2014р.. Так, загальні активи страховиків станом на 

31.03.2015р. у порівнянні з відповідним показником станом на 31.03.2014р. 

зменшилися на 2,0%, з них активи, визначені законодавством для 

представлення коштів страхових резервів збільшилися на 5,2%, а обсяг 

сплачених статутних капіталів збільшився на 1,0%. 

Протягом аналізованого періоду зросла кількість укладених договорів 

страхування на 75 076,4 тис. одиниць (або на 77,5%), при цьому на 53 268,3 

тис. одиниць (у 3,8 рази) зросла кількість договорів з добровільного 

страхування, в тому числі: кількість укладених договорів страхування 
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майна збільшилася на 21 188,6 тис. одиниць (у 10,7 разів); кількість 

укладених договорів страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ збільшилася на 21 015,4 тис. одиниць (у 12,3 разів); 

кількість укладених договорів страхування від нещасних випадків 

збільшилася на 5 135,9 тис. одиниць (у 1,7 рази)338. 

Але, незважаючи на низку позитивних зрушень в роки, зростання 

класичного страхового ринку України усе ще страждає недосконалістю 

своєї системи. Сучасний стан вітчизняного страхування не відповідає 

зарубіжній страховій системі. 

Сучасну вітчизняну страхову систему можна охарактеризувати такими 

пунктами: 

– недосконала нормативно-правова база; 

– недосконала система обов’язкового страхування та неадекватність їх 

фінансового забезпечення; 

– не оптимальний розмір страхових портфелів. 

Отже, на сьогоднішній день українська система страхування не є 

досконалою. Наслідком цього є недовіра населення до фінансових 

посередників такого виду Це, як правило, зумовлює низький попит 

населення на страхові послуги. Нині в Україні криза, що зумовлює 

загальний спад економіки. 

Населення не вважає за потрібне користуватися послугами страхових 

компаній на час нестійкої системи страхування, яка залежить від стану 

економіки. 

Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка 

представлені в таблиці 3.8. 

Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за 

9 місяців 2015 року становила 77,1%, що на 2,8 в.п. менше в порівнянні з 9 

місяцями 2014 року. 

Зростання обсягів чистих страхових виплат за 9 місяців 2015 року 

мало місце у всіх основних системоутворюючих видах страхування, 

водночас, виплати у страхуванні від вогневих ризиків та ризиків стихійних 

явищ зменшилися. 

Збільшення чистих страхових виплат за 9 місяців 2015 року (+27,6%) 

відбулося за рахунок суттєвого збільшення чистих страхових виплат за 

договорами страхування фінансових ризиків на 292,2 млн грн, авто 

страхування – 243,9 млн грн, страхування життя – 228,5 млн грн та 

страхування майна – 167,7 млн грн. 

Обсяг валових страхових виплат/відшкодування у порівнянні з 9 

місяцями 2014 року збільшився на 1 009,7 млн грн (27,5%), обсяг чистих 

страхових виплат збільшився на 989,9 млн грн (27,6%). 
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Таблиця 3.8. 

Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка 

Показник  

9 місяців 

2014  

 

9 місяців 

2015 

Темпи приросту 

9 місяців 2015/  

9 місяців 2014 

млн. грн.  % 

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, тис. 

одиниць 

Кількість договорів, крім договорів з 

обов’язкового страхування від нещасних 

випадків на транспорті, у тому числі: 

25845,5 78921,3 - 205,4 

- зі страхувальниками – фізичн. особами 22827,9 76817,3 - 236,5 

Кількість договорів з обов’язкового 

особистого страхування від нещасних 

випадків на транспорті 

70990,0 92990,6 - 31,0 

Страхова діяльність, млн. грн. 

Валові страхові премії 17081,6 21718,7 4637,1 27,1 

Валові страхові виплати 3665,1 4674,8 1009,7 27,5 

Рівень валових виплат, % 21,5% 21,5% - - 

Чисті страхові премії 13643,9 16746,4 3102,5 22,7 

Чисті страхові виплати 3588,0 4577,9 989,9 27,6 

Рівень чистих виплат, % 26,3% 27,3% - - 

Страхові резерви, млн. грн. 

Обсяг сформованих страхових резервів 14216,1 17244,7 3028,6 21,3 

- резерви зі страхування життя 4819,2 6202,3 1383,1 28,7 

- технічні резерви 9396,9 11042,4 1645,5 17,5 

Джерело: побудовано автором за339 

 

Зростання обсягів валових страхових виплат за 9 місяців 2015 року 

мало місце у всіх основних системоутворюючих видах страхування. Так 

збільшилися валові страхові виплати з таких видів страхування, як: 

страхування життя (збільшення валових страхових виплат на 228,5 млн грн 

(у 2,6 рази)) та авто страхування (збільшення валових страхових платежів 

на 257,5 млн грн (12,5%)). Також значно збільшилися валові страхові 

виплати зі страхування фінансових ризиків на 301,5 млн грн (у 8,6 разів) та 

страхування майна на 170,7 млн грн. (у 2,2 рази). Водночас, зменшилися 

валові страхові виплати зі страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ на 67,8 млн грн (53,1%)340. 
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Валові страхові премії, отримані страховиками при страхуванні та 

перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за 9 

місяців 2015 року, становили 21 718,7 млн грн, з них: 

 7 269,2 млн грн (33,5%) – що надійшли від фізичних осіб; 

 14 449,5 млн грн (66,5%) – що надійшли від юридичних осіб. 

 За 9 місяців 2014 року загальна (валова) сума страхових премій, 

 отриманих страховиками, становила 17 081,6 млн грн, з них: 

 6 778,8 млн грн (39,7%) – що надійшли від фізичних осіб; 

 10 302,8 млн грн (60,3%) – що надійшли від юридичних осіб. 

За 9 місяців 2015 року сума отриманих страховиками валових премій 

з видів страхування, інших, ніж страхування життя становила 20 215,4 млн 

грн. (або 93,1% від загальної суми страхових премій), а зі страхування 

життя – 1 503,3 млн грн (або 6,9% від загальної суми страхових премій). 

Загальна кількість страхових компаній станом на 30.09.2015р. 

становила 368, у тому числі СК «life» – 50 компаній, СК «non-life» – 318 

компаній, (станом на 30.09.2014р. – 389 компаній, у тому числі СК «life» – 

58 компаній, СК «non-life» – 331 компанія).  

Кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення, так за 9 

місяців 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року, кількість 

компаній зменшилася на 21 страхову компанію (див. таблицю 3.9.). 

Таблиця 3.9. 

Кількість страхових компаній у 2013-2015 роках 

Кількість страхових 

компаній 

Станом на 

31.12.2013р. 

Станом на 

31.12.2014р. 

Станом на 

30.09.2014р. 

Станом на 

30.09.2015р 

Загальна кількість 407 382 389 368 

в т.ч. СК «non-Life» 345 325 331 318 

в т.ч. CК «Life» 62 57 58 50 

Джерело: побудовано автором за341 
 

Незважаючи на значну кількість компаній, фактично на страховому 

ринку основну частку валових страхових премій – 99,9% акумулюють 200 

СК «non-Life» (62,9% всіх СК «non-Life») та 98,9% – 20 СК «Life» (40,0% 

всіх СК «Life»). 

Проаналізовані показники свідчать про поступовий динамічний 

розвиток ринку страхових послуг. Серед факторів, що впливають на 

популярність послуги страхування можна назвати чутливість споживачів 

до ризиків, споживчу оцінку страхування як ефективного способу боротьби 

з небезпеками й фінансові можливості споживачів (готовність і здатність 

платити за страхування). Діяльність страховиків безпосередньо 

                                                           
341 Підсумки діяльності страхових компаній. Зведена динаміка основних показників страхового 

ринку [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових послуг. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua/ 
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відбивається тільки на одному з факторів – оцінці ефективності 

страхування. Інші фактори в основному залежать від економічного 

розвитку країни.  

Інша важлива проблема, щодо якої потрібно знайти компроміс – 

впровадження інвестиційного й пенсійного страхування. У цьому випадку 

приводом для розбіжностей є конкуренція між різними видами діяльності 

– пенсійним забезпеченням і керуванням активами, з одного боку, і 

страхуванням – з інший342. Страховики життя сьогодні нагромадили 

достатній досвід в організації продажів фінансових послуг клієнтам – 

фізичним особам. Досить сказати, що обсяг резервів страховиків життя 

вдвічі більше нагромаджень НПФ. Страховики життя вже мають розвинену 

інфраструктуру, тисячі навчених агентів, розгалужену філіальну мережу й 

значний досвід роботи із клієнтами. Задіявши «потужності» компаній, 

держава зможе не витрачати кошти на створення системи з нуля й знизити 

витрати на її адміністрування.  

Неврегульованість діяльності страхових компаній можна пояснити 

низьким рівнем вимог наглядових органів та недостатньою 

інформованістю потенційних страхувальників щодо фінансового стану 

страхових компаній. Фактично відсутній спеціалізований зовнішній аудит. 

На ринку України повинен існувати національний рейтинг страховиків, 

який адекватно б оцінював їхню діяльність і надавав правдиву й повну 

інформацію клієнтам та інвесторам про фінансову звітність та 

платоспроможність страховиків. Погоджуємося з пропозицією 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, щодо створення електронної системи контролю за 

операціями страхування та обліку, аналогічну тій, що існує в банківській 

системі. Адже лише нещодавно страховиками добровільно почали 

подаватись дані про свою діяльність та на основі них розробляються 

агентствами рейтинги страхових компаній. 

Дослідження стану ринку страхових послуг підтверджує наявність 

серйозних перешкод, що стримують його розвиток, і обумовлює 

необхідність вдосконалення державної політики ефективного регулювання 

страхового бізнесу з врахуванням загальнонаціональних економічних 

пріоритетів. Позитивно впливатиме на розвиток страхування налагодження 

політичного та економічного середовища в країні. Актуальним буде також 

регулювання розвитку регіональних страхових ринків, з метою усунення 

помітних територіальних диспропорцій. Реалізація стратегії розвитку та 

просування страхового ринку в Україні надасть можливість покращення 

його якості та забезпечить сталий розвиток української економіки в цілому. 

Для подолання проблем страхового ринку України необхідно: 

                                                           
342 Гаманкова А. Страховий ринок України в глобальному страховому просторі // Страхова справа. 

– 2012. – № 2 (46). – С. 8-12. 
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1. Розвивати сучасну інфраструктуру страхового ринку, виробити 

єдині методичні принципи організації і здійснення страхового 

посередництва, а також визначити повний перелік вимог до страхових 

брокерів, страхових агентів. 

2. Підвищити рівень прозорості страхових компаній та страхового 

ринку, створити єдину базу даних страховиків і реєстри незалежних 

посередників, організувати роботу бюро страхових історій. 

Оприлюднювати фінансову інформацію страховиків та аудиторські 

висновки, що стимулюватиме страховиків до отримання міжнародних 

рейтингів фінансової стійкості. 

3. Встановити вимоги до платоспроможності страхових компаній на 

основі оцінки ризиків та якості активів страховика.  

4. Виробити механізми протидії порушенням термінів виплат 

страхового відшкодування та врегулювання ситуацій відмов від виплат, що 

підвищуватиме довіру населення до страхових компаній. 

5. Розробляти дієві схеми державно-приватного партнерства в сфері 

охорони здоров’я, туризму, страхування катастрофічних ризиків, 

сільськогосподарських ризиків тощо, результатом впровадження яких має 

стати зростання соціальної спрямованості державної фінансової політики, 

тощо.  
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РОЗДІЛ 4 

ІНСТИТУЦІЙНІ ФАКТОРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО 

МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 

4.1. Program Horyzont 2020 na finansowanie badań naukowych i 

innowacyjności  
«Innowacja to specyficzne  

narzędzie przedsiębiorczości…» 

 (P. F. Drucker) 

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa kluczową rolę w 

gospodarce polskiej a także w gospodarce europejskiej. Dlatego tak ważne jest 

promowanie i wspieranie przedsiębiorców w ich działaniach na każdym etapie. 

 Program Horyzont 2020 to jedna z Inicjatyw Wspólnoty i jest to program 

działania lub pomocy uzupełniający środki funduszów strukturalnych w danym 

zakresie problemów (Weidenfeld W., Wessels W., 2002, s. 422)343. 

Jednak, by przedsiębiorstwa mogły skutecznie konkurować w zakresie 

innowacji oraz w pełni wykorzystać szansę, jaką stwarza program Horyzont 

2020 – Program Ramowy na rzecz Badań i Innowacyjności, niezbędna jest 

aktywność całego środowiska naukowego, administracji rządowej, uczelni, 

instytutów badawczych oraz przedsiębiorców (Pakt dla Horyzontu 2020, 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, http://www.nauka.gov.pl)344.  

Celem referatu jest przedstawienie możliwości, jakie stwarza program 

Horyzont 2020 na płaszczyźnie współpracy pomiędzy ośrodkami badawczymi, 

uczelniami oraz przedsiębiorstwami. 

Program Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw 

To program, który ma na celu ukierunkowanie i intensyfikację dążeń na 

realizację koncepcji wzrostu oraz tworzenia miejsc pracy. Badania i innowacje 

są także głównym element strategii «Europa 2020» i motorem postępu i rozwoju 

przedsiębiorstw (Horyzont 2020, www.innowacje.zut.edu.pl)345. 

W całym okresie programowania tj. 2014-2020 na badania naukowe i 

innowacje łącznie przeznaczone zostanie 77 028,3 mln euro (Horyzont 2020, 

http://www.kpk.gov.pl)346. 

Program Horyzont 2020 skupia się na trzech priorytetach, tj.: 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1291/2013 z 11 

grudnia 2013, s.108)347. 

                                                           
343 Weidenfeld W., Wessels W., Europa od A do Z. Podręcznik Integracji Europejskiej, Wyd. „Wokół 

nas”, Gliwice 2002. 
344 http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_06/7366e3f803d3acd4a3291820e02faac0, Pakt dla 

Horyzontu 2020, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
345 http//www.innowacje.zut.edu.pl/indeks.php/pl/Informacje/Horyzont_2020/621, Horyzont 2020. 
346 http//www.kpk.gov.pl/?page_id=14135, Jak uczestniczyć w programie Horyzont 2020. 
347 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 

11 grudnia 2013r. ustanawiające „Horyzont 2020”-program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji 

(2014-2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE. 
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 utworzenie doskonałej bazy naukowej działającej na styku badań 

podstawowych, wzrostu gospodarczego oraz dobrobytu społeczeństwa, 

 promowanie przywództwa przemysłu, który to filar odpowiedzialny jest 

za postęp w rozwoju technologii oraz promowanie przedsiębiorczości i 

podejmowanie ryzyka związanego z innowacjami, 

 sprostanie wyzwaniom społecznym takim jak np. zmiany demograficzne, 

efektywne wykorzystanie zasobów, bezpieczeństwo żywności itp. (Por 

Hoffman)348. 

Program Horyzont 2020 ma za zadanie wspieranie działań na wszystkich 

etapach łańcucha badawczo-innowacyjnego. Powinien otwierać się na nowych 

uczestników w celu zapewnienia kompleksowej i perfekcyjnej współpracy z 

partnerami w Unii Europejskiej oraz udostępnić zintegrowaną europejską 

przestrzeń badawczą (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, 

s.108)349. 

W ramach programu Horyzont 2020 przewidziane są następujące działania 

dla MSP (Oferta programu Horyzont 2020 dla małych i średnich 

przedsiębiorstw, http://www.kpk.gov.pl)350: 

- Instrument dla MSP, 

- Działania Marii Skłodowskie-Curie (MSCA), 

- Eurostars-2, 

- Fast Track to Innovation, 

- Projekty badawcze i badawczo-innowacyjne, 

- Instrumenty wspierające dla MSP, 

- Preferencyjne instrumenty finansowe. 

Instrument dla małych i średnich przedsiębiorstw w Horyzoncie 2020 

Celem tego instrumentu jest wsparcie w zakresie finansowania na 

wczesnym etapie, finansowanie badań wysokiego ryzyka, jak również 

pobudzanie przełomowych innowacji. Instrument ten skierowany jest do 

wszystkich typów innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. 

Podzielony został na 3-y etapy związane z realizacją projektu, tj. (Por 

Hoffman)351: 

                                                           
348 1) Hoffman T., Horyzont 2020. Stymulacja powiązań pomiędzy nauką a przemysłem, w: Biuletyn Euro 

Info dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Enterprise Europe Network, 2014.$ 2) Hoffman T., Instrument 

MSP w programie Horyzont 2020, Dotacje dla pomysłodawców, w: Biuletyn Euro info dla małych i średnich 

przedsiębiorstw, Wyd. Enterprise Europe Network, 2014.$ 3) Hoffmann T., Szybka ścieżka dla innowacji (FTI), 

w: Biuletyn Euro Info dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Enterprise Europe Network, 2014. 
349 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 

11 grudnia 2013r. ustanawiające „Horyzont 2020”-program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji 

(2014-2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE. 
350 http//www.kpk.gov.pl/?page_id=11400, Oferta programu Horyzont 2020 dla małych i średnich 

przedsiębiorstw. 
351 1) Hoffman T., Horyzont 2020. Stymulacja powiązań pomiędzy nauką a przemysłem, w: Biuletyn Euro 

Info dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Enterprise Europe Network, 2014.$ 2) Hoffman T., Instrument 

MSP w programie Horyzont 2020, Dotacje dla pomysłodawców, w: Biuletyn Euro info dla małych i średnich 

przedsiębiorstw, Wyd. Enterprise Europe Network, 2014.$ 3) Hoffmann T., Szybka ścieżka dla innowacji (FTI), 

w: Biuletyn Euro Info dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Enterprise Europe Network, 2014. 
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 Studium wykonalności, 

 Realizacja badań, 

 Komercjalizacja innowacji. 

 
Rys. 4.1. Działanie Instrumentu dla małych i średnich przedsiębiorstw 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (www.kpk.gov.pl/?page_id=14919 

[dostęp: 01.09.2014]) 
 

Faza pierwsza ma za zadanie m.in. potwierdzić wykonalność koncepcji, 

dokonać oceny ryzyka, wyszukać partnerów do realizacji projektu, zrealizować 

badania projektowe, przeprowadzić działania pilotażowe oraz sformułować 

wstępny biznesplan. Celem fazy drugiej jest przeprowadzenie badania 

planowanej innowacji aż do momentu doprowadzenia pomysłu do etapu 

demonstracji i gotowości komercjalizacji innowacji. W fazie trzeciej projekty 

mają być objęte pośrednim wsparciem, które będzie polegać na uproszczonym 

dostępie MSP do dłużnych i kapitałowych instrumentów finansowych, a także 

pośrednich środków m.in. w zakresie ochrony praw własności intelektualnych352. 

Komisja Europejska, jako najbardziej godne uwagi wskazuje m.in. 

następujące dziedziny353: 

 pobudzanie konkurencyjnych i zrównoważonych procesów 

przemysłowych opartych na biotechnologii, 

 zwiększanie zainteresowania i zaangażowania małych i średnich 

przedsiębiorstw w dziedzinie badań i rozwoju technologii kosmicznych, 

 wdrażanie innowacyjnych koncepcji produktów i usług 

teleinformatycznych, uwzględniających przełomowe podejście do wartości i 

modelu, 

 stosowanie ekoinnowacyjnych zasobooszczędnych metod produkcji i 

przetwarzania żywności, 

 przyspieszenie wdrożenia nanotechnologii. 
                                                           

352 tamże. 
353 tamże. 
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Instrument MSP ma objąć wszystkie dziedziny nauki, technologii i 

innowacji ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych, jako najbardziej 

interesujące354. 

Działania Marii Skłodowskiej-Curie 

Adresowane są do instytucji, które działają w obszarze badań i innowacji. 

Programem mogą, zatem być objęte m.in. przedsiębiorstwa, uczelnie, instytucje 

badawcze, banki, organizacje pozarządowe (Działania Marii Skłodowskiej-

Curie-projekty badawczo-szkoleniowe oraz innowacyjno-szkoleniowe, 

http://www.kpk.gov.pl) 355. 

Działania Marii Skłodowskiej-Curie umożliwiają realizację projektów 

badawczo-szkoleniowych poprzez zapewnienie środków na356: 

 konkurencyjne wynagrodzenia dla naukowców, 

 badania i szkolenia, 

 delegowanie pracowników przedsiębiorstw do podmiotów naukowych, 

 zarządzanie projektem badawczym oraz środki na ogólne wydatki. 

Przykłady (komponenty) działań Marii Skłodowskiej-Curie to: 

 wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami 

pomiędzy instytucjami z różnych sektorów lub z różnych krajów tworzących 

konsorcja,  

w celu wymiany wiedzy, pomysłów, które będą prowadzić do nowych 

rozwiązań, produktów i usług (RISE- Research and Innovation Staff Exchange), 

 zatrudnienie nowych naukowców w celu wsparcia ich kariery 

zawodowej poprzez realizację kilkuletniego planu badawczo-szkoleniowego 

(ITN- Innovative Training Networks), 

 indywidualny projekt badawczo-szkoleniowy przygotowany przez 

indywidualnego naukowca w porozumieniu z wybraną instytucją (IF- Individual 

Fellowships), 

 organizacja wydarzeń otwartych dla społeczeństwa w celu promocji 

nauki i zawodu naukowca, głównie wśród młodych ludzi, 

 dofinansowanie istniejącego lub nowego programu w ramach, którego 

przyznawane są międzynarodowe stypendia naukowe357. 

Bezpośrednim beneficjentem działań Marii Skłodowskiej-Curie są 

naukowcy. 

Eurostars-2 

To program Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej, dotyczący 

wspierania projektów realizowanych przez sektor małych i średnich 

przedsiębiorstw, których działalność dotyczy badań naukowych. 

                                                           
354 tamże. 
355 http//www.kpk.gov.pl/?page_id=14922, Działania Marii Skłodowskiej-Curie-projekty badawczo-

szkoleniowe oraz innowacyjno-szkoleniowe. 
356 http//www.kpk.gov.pl/?page_id=14922, Działania Marii Skłodowskiej-Curie-projekty badawczo-

szkoleniowe oraz innowacyjno-szkoleniowe. 
357 http//www.kpk.gov.pl/?page_id=14922, Działania Marii Skłodowskiej-Curie-projekty badawczo-

szkoleniowe oraz innowacyjno-szkoleniowe. 
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Fast Track to Innovation 

Nowe działanie pilotażowe Komisji Europejskiej to Szybka ścieżka do 

innowacji (Fast Track to Innovation), które ma na celu wsparcie najlepszych 

innowacyjnych pomysłów w dowolnej dziedzinie. Inicjatywa ta poświęcona jest 

innowacjom, które rokują sukces na rynku. Projekt ten wymaga konsorcjum 

projektowego, składającego się przynajmniej z trzech i maksymalnie z pięciu 

partnerów z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów 

stowarzyszonych z Horyzontem 2020. W trakcie akcji pilotażowej planowane 

jest sfinansowanie 100 wniosków projektowych (Nowy instrument w 

Horyzoncie 2020 na rzecz komercjalizacji innowacji, http://www.kpk.gov.pl)358. 

Ważnym celem pilotażowej fazy jest dbanie i utrzymywanie podejścia 

interdyscyplinarnego (T. Hoffmann, 2014, s. 8)359.  

Projekty badawcze i badawczo- innowacyjne 

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość uczestnictwa w projektach 

współpracy realizowanych w ramach trzech filarów inicjatywy Horyzont 2020, 

a mianowicie: Doskonała baza naukowa, Wiodąca pozycja w przemyśle, a także 

Wyzwania społeczne. (Dofinansowanie w ramach programu Horyzont 2020, 

http//www.polishcosmetics.pl/)360. 

Na uwagę zasługują projekty badawcze, które w ramach Horyzont 2020 

dofinansowywane są w 100% oraz badawczo-innowacyjne, dofinansowane w 

70%. Głównym zadaniem projektów badawczych jest m.in. poszukiwanie 

nowych rozwiązań naukowych i analizowanie możliwości zastosowania nowej 

wiedzy i nowej technologii. Celem projektów innowacyjnych z kolei jest 

przygotowanie technologii do wdrożenia (Projekty badawcze i badawczo-

innowacyjne, http://www.kpk.gov.pl/?page_id=14928)361. 

Instrumenty wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa 

Instrumenty wspierające sektor MSP to inicjatywy, które są podejmowane 

przez inne podmioty na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, takie jak np.: 

IPR Helpdesk, INNOSUPs, działania sieci Enterprise Europe Network oraz 

IPorta 2. Akcje te finansowane są w 100%. 

Przedsiębiorcy w ramach programu Horyzont 2020 mają także dostęp do 

preferencyjnych instrumentów finansowych (tj. instrumentów dłużnych i 

kapitałowych). 

Generalne zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 

                                                           
358 http//www.kpk.gov.pl/?page_id=14926, Nowy instrument w Horyzoncie 2020 na rzecz komercjalizacji 

innowacji. 
359 1) Hoffman T., Horyzont 2020. Stymulacja powiązań pomiędzy nauką a przemysłem, w: Biuletyn Euro 

Info dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Enterprise Europe Network, 2014.$ 2) Hoffman T., Instrument 

MSP w programie Horyzont 2020, Dotacje dla pomysłodawców, w: Biuletyn Euro info dla małych i średnich 

przedsiębiorstw, Wyd. Enterprise Europe Network, 2014.$ 3) Hoffmann T., Szybka ścieżka dla innowacji (FTI), 

w: Biuletyn Euro Info dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Enterprise Europe Network, 2014. 
360 http//www.polishcosmetics.pl/f/index.php/newsy/222-dofinansowanie-w-ramach-programu-

horyzont-2020, Dofinansowanie w ramach programu Horyzont 2020. 
361 http://www.kpk.gov.pl/?page_id=14928, Projekty badawcze i badawczo-innowacyjne. 
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Udział w programie Horyzont 2020 uzależniony jest od wielu czynników, 

warunków i zasad. Najważniejsze z nich to: 

 projekty powinny być realizowane przez konsorcja i złożone, z co 

najmniej trzech partnerów z trzech różnych państw członkowskich UE i/lub 

państw stowarzyszonych z programem ramowym, 

 projekty będą mogły być realizowane przez podmioty indywidualne 

jedynie we wskazanych przypadkach (np. niektóre działania Marii 

Skłodowskiej-Curie, czy też instrument dla MSP), 

 projekty wybierane będą w drodze konkursowej, 

 oceny jakościowej projektów dokonywać będą niezależni eksperci, 

 podstawowymi kryteriami oceny będzie doskonałość, oddziaływanie oraz 

implementacja, 

 projekty obowiązkowo powinny mieć charakter europejski (Jak 

uczestniczyć w programie Horyzont 2020, www.kpk.gov.pl)362. 

Zainteresowanie przedsiębiorców Inicjatywą SME Instrument 

Horyzont 2020 

SME Instrument (Instrument MŚP) to instrument w ramach, którego 

przewidziane jest wsparcie nowatorskich przedsięwzięć przez małe i średnie 

przedsiębiorstwa, charakteryzujące się dużym potencjałem rozwojowym (Dec. 

D., Mechanizm finansowania badań w oparciu o SME Instrument Horyzont 

2020, Atfin 2014, s. 3)363. 

Można już dokonać pierwszych podsumowań zaangażowania 

przedsiębiorców  

w odniesieniu do składania wniosków w ramach inicjatywy SME. W tabeli nr 

4.1 zostały przedstawione dane dotyczące zainteresowania przedsiębiorców tą 

inicjatywą. 

Tabela nr 4.1. 

Liczba wniosków do pierwszej fazy SME 

L.p. Wnioski do 1. fazy złożone przez małe i 

średnie przedsiębiorstwa 

  Ilość Struktura  

(w %) 

1. Wnioski złożone przez pojedyncze firmy 2 507 94,04 

2. Wnioski złożone przez konsorcja składające 

się z dwóch firm 

119 4,46 

3. Wnioski złożone przez konsorcja składające 

się z trzech firm 

34 1,28 

4. Wnioski złożone przez konsorcja składające 

się z czterech firm 

6 0,23 

5. Razem 2 666 100 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie (SME Instrument-przebój tego lata w: 

http//www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Programy_badawcze/21,1111 [dostęp: 

04.09.2014]) 

                                                           
362 http//www.kpk.gov.pl/?page_id=14135, Jak uczestniczyć w programie Horyzont 2020. 
363 Dec. D., Mechanizm finansowania badań w oparciu o SME Instrument Horyzont 2020, Atfin 2014. 
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Jak wynika z zaprezentowanych danych zainteresowanie przedsiębiorców 

jest duże. Najwięcej wniosków, bo ponad 90% zostało złożonych przez 

pojedyncze firmy. 

Dane z tabeli nr 1 zostały zaprezentowane na wykresie nr 4.2. 

 
Wykres nr 4.2. Wnioski do pierwszej fazy złożone przez MSP 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w tabeli nr 4.1.  
 

W tabeli nr 4.2 przedstawiono liczbę wniosków do 1. fazy SME 

Instrumentu w poszczególnych tematach. 

Tabela nr 4.2. 

Liczba wniosków do 1. fazy SME Instrumentu w poszczególnych tematach 
L.p. Tematyka do 1. fazy SME Liczba projektów (w szt.) Struktura 

1. Informatyka 885 33,20 

2. Niskowęglowe systemy energetyczne 372 13,95 

3. Nanotechnologia 305 11,44 

4. Ekoinnowacje/surowce 241 9,04 

5. Transport 229 8,59 

6. Biomarkery/sprzęt diagnostyczny 213 7,99 

7. Produkcja żywności 129 4,84 

8. Przestrzeń kosmiczna 128 4,80 

9. Biotechnologia 73 2,74 

10. Błękitny wzrost  49 1,84 

11. Krytyczna infrastruktura miejska 42 1,58 

12. Razem 2 666 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: SME Instrument-przebój tego lata w: 

http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Programy_badawcze/21,1111 [dostęp: 

04.09.2014] 
 

Jak wynika z zaprezentowanych danych najwięcej wniosków zostało 

złożonych w dziedzinie informatyki. Duże zainteresowanie można również 

zauważyć w tematyce dotyczącej niskowęglowych systemów energetycznych 

oraz nanotechnologii. 

Dane zawarte w tabeli nr 4.2 zostały zobrazowane na wykresie nr 4.3. 

94,04%

4,46%

1,28%
0,23%

Wnioski do pierwszej fazy złożone przez MSP

złożone przez pojedyncze firmy

złożone przez konsorcja
składające się z dwóch firm

złożone przez konsorcja
składające się z trzech firm

złożone przez konsorcja
składające się z czterech firm
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Wykres nr 4.3. Tematyka do 1. fazy SME 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli nr 4.2. 
 

Podsumowanie 

Z analizy dotychczasowego zaangażowania się przedsiębiorstw w badania 

naukowe i projekty innowacyjne wynika, że firmy wykazują się dużym 

zainteresowaniem. O randze programu Horyzont 2020 może świadczyć fakt 

dużej ilości beneficjentów aplikujących o środki finansowe oraz zrzeszanie się 

przedsiębiorstw w konsorcja, celem zwiększenia swoich szans w pozyskiwaniu 

środków finansowych. Tak, więc należy oczekiwać na rozstrzygnięcia 

konkursowe i efekty wdrożenia projektów, a tym samym rozwoju i wzrostu 

konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

 

4.2. Ситуативные задачи как средство формирования финансово-

экономического мышления364  

  

Жизнь человека постоянно ставить перед ним острые и неотложные 

задачи и проблемы. Возникновение таких проблем, трудностей, 

неожиданностей означает, что в окружающей нас действительности есть 

                                                           
364 Источники: 1) Болтянская Т.О. Ситуативные задачи как средство формирования финансово-

экономического мышления студентов техникума / Дис…канд. пед. наук, Екатеринбург, 2006. – 230 с.; 2) 

Зеер Э.Ф. Личностно ориентированное профессиональное образование: теоретико-методологический 

аспект / Под ред. Э.Ф. Зеера. – Екатеринбург: Изд. Урал. гос. проф. пед. ун-та, 2001. – 51 с.; 3) Ланда Л.Н. 

Алгоритмизация в обучении. / Под ред. Л.Н. Ланда. – М.: Просвещение, 1996.- 530 с.; 4) Попов В.Д. 

Экономическое сознание: сущность, формирование и роль в социалистическом обществе. – М.: Мысль, 

1981. – 239 с.; 5) Соколова С.В. Основы экономики: Учеб. пособие для нач. проф. образования / 2-е изд. 

– М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 128 с. 
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еще много неизвестного, непонятного, скрытого, требующего все более 

глубокого познания. Всякое учение, решая задачу, обязательно открывает 

что-то новое. В эти бескрайние глубины нового всегда устремлено 

мышление. 

Мышление – это социально-обусловленный, неразрывно связанный с 

сознанием и речью процесс поисков и открытия существенно нового, 

процесс опосредованного и обобщенного отражения действительности в 

ходе ее анализа и синтеза. 

В настоящее время в России наблюдается значительный интерес к 

более глубокому пониманию проблем экономической жизни. 

Экономическая ситуация постоянно меняется, особенно в России. В 

экономике интересы людей постоянно сталкиваются. Экономика в 

современном понимании – это хозяйственная система, обеспечивающая 

удовлетворение потребностей отдельных людей и общества в целом путем 

создания необходимых жизненных благ. 

В современной научной литературе имеются определения понятий 

«экономическое мышление». В.Д. Попов считает, что экономическое 

мышление – это, с одной стороны, процесс воспроизведения сознанием 

людей их экономических отношений в форме экономической теории, 

понятий, идей, категорий и т.д. в определенной логической 

последовательности. С другой стороны, экономическое мышление – это 

процесс осмысления людьми накопленных обществом экономических 

знаний, а также переработки оперативной экономической информации, 

поступающей через каналы средств пропаганды и агитации. 

Экономическое мышление есть и интеллектуальное свойство человека, 

социальной общности осмысливать экономические явления, познавать их, 

усваивать и соотносить экономические понятия, категории, теории с 

реальностью и соответствующим образом ориентироваться в 

экономической жизни. 

Финансы выражают экономические отношения в связи с 

образованием, распределением и использованием фондов денежных 

средств в процессе распределения и перераспределения как национального 

дохода, так и доходов юридических и физических лиц. Финансовые 

отношения охватывают две основные экономические сферы: 

-экономические денежные отношения, связанные с формированием и 

использованием централизованных денежных фондов государства; 

-экономические денежные отношения, опосредующие кругооборот 

децентрализованных денежных фондов экономических субъектов. 

Поэтому на основе трудов ученых предшествующих поколений и 

собственного научного опыта сформулировано авторское определение 

понятия «финансово-экономическое мышление». 

Финансово-экономическое мышление – это процесс преодоления 

противоречий между субъектами, возникающих в хозяйственных 
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отношениях в экономических системах, функционирующих на основе 

оборота денежных средств в условиях рынка. 

Прочтение содержания понятия финансово-экономического 

мышления предполагает: 

-усвоение знаний основ хозяйственной деятельности, экономических 

связей и отношений, выражающееся в умении использовать полученные 

знания в учебных реальных экономических ситуациях; 

-формирование экономически значимых качеств студентов, 

проявляющиеся в ситуативности их применения; 

- включение в социально-экономические отношения на основе 

сформированного финансово-экономического мышления, определяющего 

уровень адаптации выпускника к жизни в условиях рыночной экономики. 

Любые инновации в формировании финансово-экономического 

мышления студентов обусловлены сменой традиционной дидактической 

ориентации основных принципов построения учебных занятий. Различают 

две дидактические ориентации: специально-научную (знаниевую) и 

ориентацию на деятельность. Знаниевая дидактическая ориентация 

предполагает такие принципы отбора, которые позволяют формировать и 

систематизировать у студентов прочное финансово-экономическое 

мышление. 

Финансово-экономическое мышление тесно связано с практической 

деятельностью и формируется при равноправном взаимодействии 

теоретического и практического компонентов мыслительной 

деятельности. Учебная экономическая деятельность студентов выполняет 

функции: 

-использование своего мышления в качестве умственной 

двигательной силы для решения ситуативных задач; 

-ориентация в экономической ситуации, используя экономическое 

сознание; 

-решение экономической задачи в соответствии с реальной ситуацией 

и нормативными документами; 

-прогнозирование результата, принятие альтернативного решения и 

формулировка выводов. 

В процессе формирования финансово-экономического мышления 

удельный вес третьей и четвертой функций значительно больше. Это 

объясняется увеличением доли творчества и самостоятельности в учебной 

экономической деятельности студентов, повышением интеллектуальной 

содержательности.  

За основу развития финансово-экономического мышления 

выбираются операции: 

-определение экономических терминов и понятий; 

-заполнение таблиц, формуляров и финансовых документов; 
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-определение экономических возможностей качественного решения 

заданий; 

-последовательность отражения фактов хозяйственной жизни; 

-отражение полученных результатов в бухгалтерских первичных 

документах и учетных регистрах. 

Большое место в учебной деятельности занимает самостоятельная 

работа, которая формирует у студентов навыки изыскивать необходимый 

материал, что способствует: 

-осуществлению прочитанного в практическую деятельность: расчет 

командировочных расходов, используя валютные операции; определение 

положительного или отрицательного финансового результата в 

зависимости от курса валюты; 

-умению пользоваться нормативными документами, пользоваться 

стандартами о финансовом учете. 

Изучение развития финансово-экономического мышления будет 

иметь большое значение через ситуативные экономические задачи. 

Ситуативная экономическая задача – это задание, которое содержит 

вопросную ситуацию и включает в себя условия, функциональные 

зависимости и требования к ответам. Сегодня можно констатировать, что 

создались благоприятные условия по составлению экономических задач и 

их моделированию на основе витагенного опыта. В процессе решения 

экономических задач интегрируются экономические и финансовые 

понятия, строится логика хозяйственных операций. 

Среди ситуативных экономических задач можно выделить: 

-простые эмпирические бытовые – ситуативные задачи, 

охватывающие одну проблему бытового характера; 

-сквозные эмпирические бытовые – ситуативные задачи, 

охватывающие две или более проблем бытового характера; 

-простые эмпирические производственные – ситуативные задачи, 

содержащие одну производственную проблему; 

-сквозные эмпирические производственные – ситуативные задачи, 

содержащие две и более производственных проблем; 

-комплексные эвристические производственные – ситуативные 

задачи, в которых происходит интеграция неопределенного круга 

производственных проблем. 

Перед студентами необходимо ставить проблемные задачи и 

создавать ситуации, ориентированные на реальный экономический 

процесс; предоставлять более широкие возможности для самостоятельной 

активной работы с опорой на их витагенный опыт. Деятельностный подход 

ставит своей целью формирование способностей к активной деятельности 

создания логических операций через мыслительные процессы. А 

логические операции – это своеобразные «кирпичики» мыслительной 

деятельности. Чтобы сознательно и целенаправленно формировать 
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финансово-экономическое мышление студента, надо, с одной стороны, 

суметь «изготовить» каждый из этих «кирпичиков», а с другой – 

определенным образом сложить, «сцепить» все «кирпичики» вместе, 

свести их воедино в некоторую целостную систему. 

Для организации формирования финансово-экономического 

мышления студентов, ориентированного на деятельность, необходимо 

включать в учебный процесс три сферы деятельности: когнитивную, 

аффективную и экономическую.  

Когнитивная сфера соотносится с понятием осмысления; аффективная 

– с понятиями оценки, ответственности; экономическая – с понятием 

хозяйственной деятельности предприятия. В обучении должны 

участвовать одновременно все три сферы.  

Финансово-экономическое мышление, формирующееся на основе 

деятельностного подхода, предусматривает постановку и решение 

следующих важных дидактико-методических задач: 

-в содержании обучения обеспечивать комплексную и проблемно-

содержательную постановку задач, тесную связь с жизнью, с практической 

деятельностью по будущей профессии; реализацию межпредметных 

связей; 

-обеспечивать самостоятельную организацию учебного процесса 

студентами, апробировать новые способы действий, формирующие 

финансово-экономическое мышление; 

-в учебной деятельности студентов учитывать их интересы и 

имеющийся витагенный опыт; объяснять постановку ситуативных задач на 

основе практики; подчеркивать значение альтернативных 

профессиональных действий; 

-в образовательной деятельности преподаватель должен уметь вести 

деловые беседы со студентами, квалифицировано оценивать пути принятия 

решения проблемной ситуации, найденные студентами. 

Деятельностный подход позволяет представить процесс 

формирования финансово-экономического мышления студентов как четко 

спланированную систему усвоения различных видов смоделированных 

действий студентов на всех уровнях учебного процесса. Его реализация 

предусматривает единство методологии преподавания экономических 

дисциплин в соответствии со специальными и профессиональными 

требованиями к подготовке специалиста. Таким образом, финансово-

экономическое мышление студентов, ориентированное на 

профессиональную деятельность, формируется: 

-путем осуществления планомерных действий: студенты планируют 

свою деятельность, осуществляют расчеты; затем по результатам своей 

деятельности проверяют правильность и эффективность планирования; 

-путем ориентации на опыт: при профессиональной деятельности 

студента в какой-либо конкретной экономической ситуации он связывает 
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имеющийся у него витагенный опыт с новым содержанием, на основе чего 

развивается индивидуальный алгоритм; 

-путем самореализации: студенты решают конкретные вопросы той 

или иной экономической проблемы при помощи реальных ситуаций. Пути 

решения и их соответствие полученным результатам они определяют 

самостоятельно; 

-требованием преподавателей: введение новой темы не 

осуществляется преподавателем, он лишь ставит перед студентами 

конкретную экономическую проблему, требует от них разработки 

алгоритма по ее решению и помогает им. В процессе развития 

мыслительных действий преподаватель включается только в тех случаях, 

когда процесс идет по неверному направлению или заходит в тупик; 

-по принципу обратной связи: означает, что фаза освоения учебного 

материала переходит в фазу проверки и оценки усвоенного. Благодаря 

этому студентам всегда ясно, какого уровня финансово-экономического 

мышления они достигают; 

-на основании взаимосвязи трех составляющих целостного процесса: 

при обсуждении результатов работы анализируется не только результат 

деятельности, но и ход выполнения задания, процесс совместной работы; 

-в результате развития личности студента: самоорганизация, 

целостность процесса обучения и занятия в группах содействуют 

формированию финансово-экономического мышления и тем самым 

способствует формированию личности студента и его экономической 

компетентности. 

Исследование данной проблемы позволило установить критерии 

оценки уровня формированности финансово-экономического мышления 

студентов. Для определения полученных в процессе обучения результатов 

формирования финансово-экономического мышления предложены 

показатели уровней сформированности данного мышления: 

-элементарно-эмпирический уровень – репродуктивная деятельность 

по воспроизведению информации в результате реальной экономической 

ситуации, «прожитой» человеком; деятельность, при которой происходит 

интеграция жизненного опыта студентов; экономические знания 

витагенного характера не у всех осмысленные: обучаемые не всегда умеют 

использовать свои знания, допускают существенные ошибки в выполнении 

элементарных ситуативных заданий; финансово-экономическая 

направленность носит неустойчивый характер. 

-алгоритмический уровень – репродуктивная деятельность по 

воспроизведению информации об изученной деятельности с 

возможностью анализа ее смысла; студенты умело используют основные 

источники знаний; обладают неустойчивой подвижностью мыслительных 

процессов; применяют ранее усвоенные действия по решению ситуативной 

задачи. 
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-эвристический уровень – продуктивная деятельность по применению 

усвоенной информации с целью получения результата; на этом этапе 

студенты должны домыслить ситуацию и выбрать, какие из ранее 

усвоенных действий могут подойти для решения ситуативной задачи; в 

ходе самостоятельной переработки ситуации студенты добывают 

субъективную информацию, действуя при этом не по готовому алгоритму. 

-креативный уровень – продуктивная деятельность по применению 

усвоенной информации к решению ситуативной задачи и получению 

задачи; деятельность совершается путем анализа, синтеза, принятия 

решения и действий; у студентов развивается мировоззренческая 

установка на реальную действительность, рациональность и 

эффективность действий через установленные нормы экономических 

отношений. 

Для определения уровня сформированности финансово-

экономического мышления предложены следующие критерии оценки: 

1. Преобразование непрофессионального финансово-экономического 

мышления в профессиональное в процессе решения ситуативных 

экономических задач. 

2. Свободное ориентирование в реальной экономической ситуации, 

понимая свои действия. 

3. Овладение общим алгоритмом решения ситуативных 

экономических задач. 

4. Рациональное и эффективное оперирование финансово-

экономическими понятиями в решении экономических задач. 

5. Мировоззренческая установка на экономическую действительность. 

Данные критерии прошли апробацию и успешно могут быть 

использованы преподавателями вузов, а также педагогами и 

руководителями школ.  

 

 

4.3. Удосконалення механізму залучення інвестиційних ресурсів в 

економіку регіону  

 

Нестабільна суспільно-політична ситуація та терористичні акти на 

сході країни, а саме у Донецькій та Луганській областях, призвели до 

значного спаду промислового виробництва. Ураховуючи, що вклад цих 

регіонів становить близько 16 відсотків загального по Україні валового 

регіонального продукту, негативні тенденції у цих областях, анексія 

Автономної Республіки Крим та нестабільна загальна соціально-

економічна ситуація посилюють загальні негативні тенденції розвитку 

регіонів та країни в цілому. 

На сьогодні актуальним є питання відновлення економіки східних 

регіонів, зокрема Донецької та Луганської областей, та формування 
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ефективної структури регіональних економік шляхом створення та 

розвитку наукоємних та високотехнологічних галузей і виробництв, 

розвитку переробних галузей економіки на основі новітньої технічної та 

технологічної бази. 

Своєчасне та адекватне реагування на негативні тенденції соціально-

економічного розвитку та подолання потенційних загроз є необхідною 

умовою створення нових можливостей для розвитку регіонів та підвищення 

життєвих стандартів, підвищення інвестиційної привабливості регіону. 

Інвестиційна привабливість регіону це відповідність регіону основним 

цілям інвесторів, що полягають у прибутковості, безризиковості і 

ліквідності інвестицій та рівні задоволення фінансових, виробничих, 

організаційних та інших вимог чи інтересів інвестора щодо конкретного 

регіону. Інвестиційна привабливість регіону може визначатися вигідним 

географічним розташуванням регіону; наявністю необхідних умов 

природних ресурсів; дешевою та кваліфікованою робочою силою; 

розвинутою інфраструктурою та ринком збуту продукції. Показники, що 

характеризують рівень розвитку інвестування в регіони, зазвичай 

розподілені на фінансові, політичні, законодавчі та економічні ризики. 

Фактори поділяються на дві частини: інвестиційний потенціал регіону та 

ризик для інвесторів, що працюють у цьому регіоні. Інвестор обов’язково 

враховує ці фактори при визначенні переваг інвестування у певний регіон.  

Луганська область до початку АТО за різними оцінками мала статус 

високої інвестиційної привабливості. Більшість з факторів, що позитивно 

впливають на оцінку інвестиційної привабливості, на території Луганської 

області, що не є зоною АТО, не втратили свого значення: близькість 

регіону до кордонів держави, рівень розвитку виробничої інфраструктури, 

природно-ресурсний потенціал; наявності трудових ресурсів; освітньо-

кваліфікаційний рівень трудових ресурсів; інфраструктурний потенціал; 

науково-технічний потенціал тощо.  

Для покращення іміджу регіону, зниження ризикової складової 

інвестування та сприяння прозорості у сфері управління державними 

фінансами доцільним вбачається удосконалення інституційного 

забезпечення інвестиційного механізму на рівні регіону шляхом створення 

державного органу («проектний офіс», «єдине вікно») для координації 

інвестиційних запитів та ресурсів, здійснення підтримки інвестиційних 

проектів на всіх етапах, швидкого реагування на зміни інвестиційних 

потреб.  

Луганська область до початку проведення антитерористичної операції 

мала значний економічний потенціал і входила до п'ятірки найбільш 

міцних промислово-економічних регіонів України. Через проведення 

бойових дій та окупацію значної території області, відсутність органів 

виконавчої влади унеможливлює повноцінну, ефективну роботу та 
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звітність підприємств, установ, організацій усіх форм власності та в цілому 

об’єктивно оцінювати ситуацію соціально-економічного розвитку регіону. 

На сьогодні на території, яка підконтрольна українській владі 

знаходиться 83 підприємства переробної промисловості, або 14,6 % від 

загальної кількості підприємств області. Решта, близько 567 підприємств, 

залишилися на території окупованій бойовикам так званої ЛНР. Обсяги 

прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) станом на 01.10.2015 р. 

склав 607,6 млн. дол. США, що на 3,7 % менше обсягів інвестицій на 

початок року та складає 1,4% до загального підсумку по Україні. 

Найбільшими за обсягом є надходження інвестицій з Кіпру (який Україною 

віднесено до переліку офшорних зон), Німеччини та Російської Федерації. 

Обсяги освоєних капітальних інвестицій за січень-вересень 2015 р. за 

рахунок усіх джерел фінансування склали 1141,8 млн. грн., або 0,7 % від 

загального обсягу по Україні. У порівнянні з січнем-вереснем 2014 р. 

зменшення склало 79,3 %, що зумовлено стабільно напруженою ситуацією 

в регіоні у зв’язку з проведенням бойових дій365. 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій 

залишаються власні кошти суб’єктів господарювання, які, в основному, 

спрямовані на оновлення виробничих фондів, модернізацію, технічне 

переозброєння та реконструкцію. 

За результатами аналізу динаміки соціально-економічного розвитку 

регіонів, «Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 

року» (надалі Стратегія) визначено найбільш значні виклики, на які 

держава повинна реагувати шляхом вироблення та реалізації нової 

державної регіональної політики.  

Цілі державної регіональної політики, визначені у Стратегії, поділені 

на три групи: підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів; 

територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток; 

ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку. Тобто 

відповідно до цілей можуть бути визначені групи проблем регіонального 

розвитку (табл.4.3). 

Стратегія націлена на якісне використання ендогенних факторів для 

забезпечення динамічного економічного зростання на регіональному рівні. 

Але на перший план виходять питання ресурсного та організаційного 

забезпечення виконання стратегічних настанов. Передбачається, що 

підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку 

регіонів здійснюватиметься, насамперед, шляхом виконання таких завдань: 

- удосконалення механізму банківського кредитування проектів 

регіонального розвитку – іпотечного кредитування, відкриття кредитних 

ліній, надання пільгових середньострокових та довгострокових кредитів, 

створення в регіонах ринку цінних паперів, розміщення облігацій місцевих 

                                                           
365 Інвестиційний паспорт Луганської області 2014-2015 рр. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: loga.gov.ua/netcat_files/163/52 
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позик та реалізація за рахунок залучених коштів проектів регіонального 

розвитку; 

Таблиця 4.3. 

Основні проблеми регіонального розвитку в Луганській області 

Проблеми 

конкурентоспроможності 

Проблеми розвитку 

територій 

Проблеми управління 

Руйнування об’єктів 

соціальної, виробничої та 

дорожньо-транспортної 

інфраструктури на 

території Донецької та 

Луганської областей 

Збільшення безробіття, 

проблеми забезпечення 

житлом, соціального 

захисту та пенсійного 

забезпечення вимуше-

них переселенців, 

погіршення 

криміногенної ситуації 

Відсутність цільових держав-

них програм щодо розв’язання 

проблем, пов’язаних із 

тимчасовою окупацією Криму 

та проведенням 

антитерористичної операції на 

території Донецької та 

Луганської областей 

Обмеженість ресурсів 

для розвитку 

Відсутність достатньої 

кількості фінансово-

економічних ресурсів 

для власного розвитку 

територіальних громад 

Відсутність партнерства: центр 

– регіони – територіальна 

громада 

Джерело: розроблено автором за матеріалами366 
 

- створення умов для розвитку міжрегіональної та міжнародної 

кооперації з реалізації інвестиційних проектів, у тому числі в рамках 

державно-приватного партнерства; 

- інституційного забезпечення реалізації Стратегії, яке передбачає 

державну підтримку та стимулювання взаємодії органів місцевого 

самоврядування різних територіальних рівнів під час вирішення спільних 

питань місцевого та регіонального рівня в рамках інструментів 

співробітництва між територіальними громадами; 

- фінансового забезпечення реалізації Стратегії за рахунок державного 

фонду регіонального розвитку; коштів галузевих (міжгалузевих) 

державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів 

виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери у 

регіонах; субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим 

бюджетам; коштів місцевих бюджетів; коштів технічної допомоги ЄС, 

інших міжнародних донорів, міжнародних фінансових організацій; коштів 

інвесторів, власних коштів підприємств. 

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії насамперед залежить від 

таких факторів організаційного характеру, як  

- забезпечення ефективної взаємодії між державними органами, 

органами місцевого самоврядування, приватними суб’єктами 

господарювання та інститутами громадянського суспільства для 

забезпечення успішної реалізації проектів, спрямованих на розвиток 

                                                           
366 Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п 
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регіональної інфраструктури, підвищення якості життя населення, 

покращення стану навколишнього природного середовища; 

- удосконалення механізму залучення і використання міжнародної 

технічної допомоги та фінансових ресурсів міжнародних фінансових 

організацій для підтримки регіонального розвитку367. 

Для соціально-економічного та регіонального розвитку України 

важливу роль відіграє міжнародна технічна допомога та ресурси 

міжнародних фінансових організацій як допоміжний інструменту 

реалізації системних та інвестиційних проектів на регіональному рівні 

(табл. 4.5). 

Джерелом фінансового забезпечення реалізації Стратегії також 

можуть бути кошти приватних інвесторів у рамках реалізації інвестиційних 

проектів на регіональному рівні із застосуванням механізму державно-

приватного партнерства. 

Більшість проектів МТД діють на засадах спів фінансування на їх 

виконання, а також необхідних консультацій та тренінгу. Факторами 

позитивного впливу залучення МТД, окрім безпосередньо фінансування 

проектів (насамперед з охорони здоров’я, енергетики, навколишнього 

середовища, комунального водопостачання та транспорту) є: 

- мультиплікаційний ефект в економіці міста чи регіону та збільшення 

створеного національного продукту. Мультиплікаційний ефект 

пов'язаний з тим, що реалізація проектів відтворення базової соціальної 

та комунальної інфраструктури та послуг, а також удосконалення умов 

життя передбачає придбання матеріалів, послуг, здійснення робіт тощо 

через місцеві тендерні комітети в області шляхом проведення 

конкурсів. В разі потреби для реалізації проекту в унікальному, 

ексклюзивному обладнанні, виробах, технологіях і т. і. може 

ініціюватися новий інвестиційний проект;  

- підвищення кваліфікації працівників, що приводить до удосконалення 

якості пропозиції на ринку праці. 

- бюджетні надходження (враховуючи мультиплікаційний ефект). 

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 821 

затверджено План заходів на 2015 – 2017 роки з реалізації Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року. У зв′язку з цим 

розпочато розробку проектних ідей для подальшої реалізації проектів, що 

відповідатимуть завданням згаданої Стратегії, зокрема за такими 

напрямами: інноваційна економіка та інвестиції; сільський розвиток; 

розвиток людського потенціалу; розвиток туризму; загальноукраїнська 

солідарність368. 
                                                           

367 Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п 
368 План заходів на 2015 – 2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 

період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/821-

2015-п 
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369 Перелік діючих проектів міжнародної технічної допомоги, що реалізуються в Україні та 

пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-

UA&tag=Investitsiino-innovatsiinaPolitika 
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Для того, щоб підтримка інвестиційних проектів була інтегрованою в 

систему планування, бюджетування та моніторингу на рівні області та 

відповідних районів, для координації інвестиційних потреб та ресурсів, 

швидкого реагування на нагальні інвестиційні запити доцільним є 

створення на регіональному рівні структури, підпорядкованої 

представницькому органу місцевого самоврядування – обласній раді. 

Реєстрація регіональних інвестиційних запитів (потреб) у єдиному 

реєстрі надасть можливість проводити відповідний моніторинг та аналіз 

для прийняття рішень, що стосуються державного регулювання у сфері 

інвестиційної діяльності, а також сприятиме впровадженню інвестиційних 

проектів. 

Завданнями «Єдиного вікна» є:  

- сприяння підвищенню інвестиційної привабливості регіону; 

- сприяння залученню недержавних інвестицій для забезпечення 

розвитку державно-приватного партнерства; 

- підвищення ефективність механізму надання державної підтримки 

реалізації інвестиційних та інноваційних проектів; 

- сприяння використанню у повному обсязі наявних трудових і 

сировинних ресурсів та виробничих потужностей регіону. 

Схематично діяльність «Єдиного вікна» може бути представлена у 

вигляді, наведеному у табл. 4.6. 

Таблиця 4.6. 

Схема організації «Єдиного вікна» для залучення інвестицій 
Підготовка до 

інвестування 

Реалізація інвестицій Післяінвестиційна 

підтримка 

Акумулювання 

інформації за 

інвестиційними 

потребами та ресурсами  

Підтримка при 

адміністративних 

процедурах (реєстрація, 

ліцензія, сертифікати) 

Врегулювання проблемних 

питань між інвесторами та 

органами місцевої влади 

Пошук оптимальних 

варіантів реалізації 

проектів 

Підтримка в питаннях 

оподаткування, 

бухгалтерського обліку, 

митних процедурах 

Сприяння в питаннях 

отримання віз та дозволів 

на працевлаштування 

Підготовка тендерних 

вимог, пошук 

потенційних 

постачальників 

Сприяння в пошуку та 

виборі проектних і 

будівельних організацій 

Підтримка з питань 

формування громадської 

думки 

Підбір необхідних 

ділянок і споруд 

Організація пошуку та 

підборі персоналу, 

отримання дозволів на 

працевлаштування 

Консалтингові послуги 

Організація візитів (за 

вимогою інвестора) 

Підтримка в проведенні 

переговорів, перекладів 
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На сьогоднішній день в нашій державі існує проблема недостатнього 

використання інвестиційного потенціалу, яка пов’язана із політичною 

нестабільністю, надмірним втручанням держави у регулювання іноземних 

інвестицій, постійними змінами у чинному законодавстві, відсутністю в 

Україні єдиного центрального органу з питань державного управління 

іноземного інвестування, недостатнім розвитком малого та середнього 

підприємництва. На тлі проблем, які існують в регіонах, наближених до 

зони АТО, залучення інвестицій має певні труднощі. Створення 

регіональної структури сприяння інвестиціям має забезпечити 

координацію та організацію інвестиційних процесів в регіоні, поєднання 

інвестиційних потреб та ресурсів за рахунок використання можливостей 

програм міжнародної підтримки; бюджетних коштів, передбачених для 

соціально-економічного розвитку регіонів; коштів приватних інвесторів 

тощо; що матиме мультиплікаційний ефект в економіці та опосередковано 

сприятиме підвищенню інвестиційного іміджу регіону. 

 

 

4.4. Методологічні аспекти регіональної промислової політики: 

кластерний та інноваційний підходи  

 

Вітчизняна промисловість володіє вагомим інноваційним 

потенціалом, здатним забезпечити структурну трансформацію 

національної економіки і високий рівень науково-технологічного розвитку 

країни в цілому. Водночас в Україні досі переважаючими джерелами 

зростання в промисловості слугували резерви виробничих потужностей, 

що не були задіяні протягом кризового періоду, і сприятлива 

зовнішньоекономічна кон’юнктура. Наслідком того, що в Україні 

формувалася і закріплювалася модель економіки, побудована переважно на 

низькотехнологічних галузях і укладах, стало поглиблення у 

промисловому комплексі тенденції домінування виробництв з низькою 

наукоємністю. Економічна криза яскраво засвідчила важливість для 

України паливо-енергетичного комплексу й експортних галузей та 

уразливість державної промислової політики. Необхідна нова стратегія 

промислового розвитку країни, яка має враховувати діючі можливості 

вітчизняної промислової політики, ґрунтуватися на використанні власного 

потенціалу та надавати перевагу виробництву кінцевої продукції. 

Пріоритетним завданням державної політики на сучасному етапі є 

здійснення комплексу заходів щодо збалансованого розвитку усіх 

підсистем національної інноваційної системи, підтримки інноваційної 

активності вітчизняних суб'єктів господарювання на всіх стадіях 

інноваційного процесу, стимулювання попиту на результати наукових 

досліджень і розробок, кваліфікований персонал, створення сприятливих 

умов для виробництва інноваційної продукції з високим рівнем доданої 
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вартості370. Водночас, підприємства промисловості недостатньо 

використовують потенціал впровадження нетехнологічних інновацій, 

насамперед організаційних та маркетингових, які є важливими складовими 

розвитку інноваційних мережевих структур. Це свідчить про недостатню 

увагу промислових підприємств до впровадження сучасних методів 

корпоративного управління та вироблення комплексних стратегій 

управління бізнесом.  

Промислова політика в контексті сталого розвитку має вкрай складні 

завдання поступової заміни задіяних промисловістю матеріальних та 

природних ресурсів на сучасні високотехнологічні ресурси, які 

сформовано на основі інформаційних та соціально-духовних джерел. 

Однією з головних причин, які перешкоджають формуванню сталого 

розвитку у промислових регіонах України, є функціонування в них 

бюджетоутворюючих галузей (ресурсодобувна, хімічна та металургійна), 

які базуються на ІІІ індустріальному технологічному укладі. Історична 

спадщина обумовила у промислових регіонах концентрацію 

індустріальних галузей промисловості, які в межах сучасних економічних 

відносин мають відносно низький рівень технологічного розвитку, проте 

залишаються базовими для цієї території. На сучасному етапі розвитку 

промисловість залишається важливим сектором економіки, здатним 

забезпечити перехід на якісно новий рівень соціогуманітарного розвитку 

промислових регіонів України. Її вплив на формування технологічного 

укладу та сталий розвиток буде визначальним для України ще значний 

термін. У країні створені та функціонують промислові підприємства, які 

представляють усі галузі індустрії. Україна є виробником основних видів 

продукції металургії, хімічної та нафто-хімічної промисловості, 

машинобудування, літаків, автомобілів тощо. 

Державна підтримка промислових підприємств містить у собі як 

нефінансові, так й фінансові заходи впливу. До нефінансових заходів 

належать: створення протягом фінансового року стабільних умов 

господарської діяльності, в тому числі у сфері оподаткування й розміру 

ставок податків та зборів до місцевого бюджету; сприяння підприємствам 

регіону в розширенні ринку продукції через розвиток внутрішньої 

кооперації та зовнішньоекономічних зв'язків регіону з іншими регіонами 

України та іншими країнами; стимулювання розвитку мережі з надання 

послуг підприємствам промисловості; надання в оренду державного майна, 

у тому числі на пільгових умовах; сприяння підприємствам промисловості 

в передаванні в муніципальну власність відомчих об'єктів соціально-

побутового і культурного призначення; участь державних органів 

виконавчої влади району в управлінні підприємствами та їхнім майном; 

                                                           
370 Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку 

промисловості на період до 2020 року [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 17.07.2013 р. № 603-р. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/603-2013-р. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/603-2013-р
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сприяння розвитку економічно обґрунтованих виробничих зв'язків між 

підприємствами як усередині регіону, так й за його межами; сприяння 

підприємствам промисловості в питаннях їхньої участі в державних 

інвестиційних програмах; сприяння підприємствам промисловості в 

реструктуризації безперспективних і низькорентабельних виробництв; 

сприяння підприємствам району в захисті внутрішньорегіонального ринку 

збуту продукції; інші заходи організаційного, економічного і правового 

характеру. До фінансових заходів слід віднести: надання в установленому 

порядку інвестиційного податкового кредиту і пільг зі сплати податку до 

місцевого бюджету; зниження ставок податків, зачислюваних у бюджет 

певного регіону (як на безповоротній основі, так й з відстроченням оплати 

податкової різниці); надання кредиту на пільгових умовах; гарантії 

районної адміністрації для інвесторів371. 

За даними Європейської комісії, поступове зростання внеску сектора 

послуг у валовій доданій вартості та одночасне зменшення внеску 

промисловості та сільського господарства є довгостроковою світовою 

тенденцією. Це пояснюється вищою еластичністю попиту на послуги за 

доходом, коли зі зростанням доходу попит на послуги зростає швидшими 

темпами, а також випереджаючим зростанням продуктивності у 

промисловості порівняно з сектором послуг. Втім, порівняння структурних 

змін валової доданої вартості для України та країн – нових членів ЄС за 

останні роки вказує на те, що для України падіння частки промисловості у 

ВВП є більш вираженим та навряд чи пояснюється виключно об’єктивними 

структурними змінами. Значний рівень недоінвестованості залишається 

головним стримуючим фактором промисловості. Тим не менш, 

промисловість України має суттєві конкурентні переваги – вона 

забезпечена багатьма мінеральними ресурсами (вугілля, залізна руда, торф, 

сланцевий газ, уран), земельними ресурсами, інфраструктурою, зручним 

географічним розташуванням та перспективним споживчим ринком. Але 

слід також зазначити, що ступінь зносу основних фондів промислових 

підприємств сягає 57 %. Це свідчить про велику потребу в інвестиціях та 

обмеження в подальшому розвитку сектору. Принципове значення з точки 

зору зниження ефективності розвитку промислових регіонів має надлишок 

виробничих потужностей із високим ступенем зношеності, що не 

відповідає світовим стандартам за технічними характеристиками. 

Переважна більшість підприємств цих галузей експлуатується без 

реконструкції понад 20 років. Фактичний ступінь зношеності основних 

виробничих фондів підприємств промислових галузей перевищує критичне 

порогове значення показника більш ніж у 1,6 рази та становить близько 60 

%. Негативними тенденціями характеризуються процеси технічного та 

технологічного оновлення промислової бази України. Фактичне значення 

                                                           
371 Забезпечення сталого розвитку економіки промислового регіону на основі інноваційних 

моделей управління: монографія / за ред. П. В. Гудзя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 272 с., С. 105. 
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коефіцієнта ліквідації основних фондів промисловості перевищує 

пороговий показник більш ніж у 3,5 рази. Такий несприятливий стан 

інноваційного розвитку промислових регіонів є перешкодою формування 

в них системи господарювання за принципами сталого розвитку372. 

Наслідком того, що в Україні формувалася й закріплювалася модель 

економіки, побудована переважно на низькотехнологічних галузях і 

укладах, стало поглиблення у промисловому комплексі тенденції 

домінування виробництв з низькою наукоємністю. Зростання інноваційної 

активності підприємств можливе за умови застосування нових 

організаційних важелів, здатних стимулювати підвищення продуктивності 

праці у промисловості, створення продукції з високою доданою вартістю, 

розвиток високотехнологічних та наукоємних виробництв, створення 

замкнених ланцюгів виробництва. Одним з найбільш ефективних засобів 

підвищення інноваційної активності у промисловості є застосування 

кластерного підходу організації промислового виробництва, який дозволяє 

об’єднати у межах кластерів ресурси та компетенції, недоступні для 

окремих підприємств. Кластерна політика є важливою складовою 

національних стратегій розвитку Німеччини, Данії, Норвегії та Фінляндії, 

які є лідерами інноваційного розвитку у Європі. Згідно з дослідженнями 

датських експертів, компанії, які стають учасниками кластерів, мають 

вчетверо більше можливостей підвищити інноваційну активність, ніж ті, 

що розвиваються поза рамками мережевих об’єднань, відіграючи таким 

чином роль точок інноваційного зростання в економіці країни. 

Впровадження кластерної промислової політики в країні має низку переваг 

– набагато краще використовується потенціал окремих регіонів і територій, 

посилюється партнерський діалог «бізнес – влада», диверсифікується 

регіональна економіка, зростає кількість платників податків і баз 

оподаткування, знижується залежність бюджету від окремих монопольних 

бізнес-формувань373. 

Державна політика підтримки розвитку інноваційних кластерів 

повинна полягати: 

- у розробленні та затвердженні законодавчої та нормативно-

правової бази, сприянні розвитку інноваційної інфраструктури, створенні 

або призначенні організацій, відповідальних за реалізацію кластерної 

політики держави; 

- у розробленні ефективних механізмів взаємодії промислових 

підприємств, науково-дослідних, освітніх організацій та органів державної 

влади, у т. ч. через систему електронного урядування та створення онлайн-

послуг; 

                                                           
372 Хаустова В.Є. Промислова політика в Україні: формування та прогнозування: монографія / В.Є. 

Хаустова. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2015. – 384 с., С. 202. 
373 Кіндзерський Ю. В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної 

модернізації: монографія / Ю. В. Кіндзерський; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2013. – 536 

с. 
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- у здійсненні досліджень перспектив розвитку кластерів та 

розробленні на їхній основі кластерних програм та системи оцінювання 

результатів функціонування кластерів. 

Важливою передумовою розвитку співробітництва приватного 

бізнесу з державою є запровадження інноваційного менеджменту на рівні 

центральних та регіональних органів державної влади. Світовий досвід 

свідчить про те, що одним з вирішальних чинників успіху державної 

політики формування інноваційних структур є впровадження інновацій в 

органах державного управління. Реалізація кластерних ініціатив 

підприємств та організацій у розвинених країнах відбувається також за 

допомогою механізмів електронного урядування. Більшість країн при 

створенні кластерів застосовують конкурсний підхід (т. зв. calls approach) 

– підприємства, наукові організації, університети у визначені терміни 

надсилають свої проекти в електронному вигляді урядовим організаціям, 

що відповідають за формування і реалізацію кластерної політики, після 

чого відбувається відбір найперспективніших проектів та учасників 

майбутніх кластерів у пріоритетних для держави напрямах, які отримують 

фінансову та організаційну підтримку держави.  

Ключовими принципами побудови державної програми розвитку 

кластерів є такі: 

- створення кластерних ініціатив у пріоритетних для держави 

напрямах, які мають найбільший інноваційний та виробничий потенціал; 

- державна підтримка має надаватись обмеженій кількості 

інноваційних кластерів, які демонструють найкращі результати; 

- фокус на залученні до кластерів малих та середніх інноваційних 

підприємств, які в усьому світі є найважливішими генераторами інновацій 

у промисловості; 

- забезпечення високої гнучкості кластерної програми та можливість її 

адаптації до мінливих соціально-економічних умов, здатність швидко 

реагувати на зміни у технологічному середовищі, відкритість до 

запровадження нових механізмів менеджменту; 

- забезпечення науково-дослідною базою для досліджень у рамках 

кластерів та впровадження інновацій, участь держави у здійсненні 

досліджень щодо економічної доцільності розробки того чи іншого 

інноваційного продукту та перспектив його комерціалізації; 

- інтернаціоналізація національних інноваційних кластерів та їхнє 

включення до глобальних інноваційних мереж через залучення прямих 

іноземних інвестицій, трансфер технологій та розвиток співробітництва з 

іноземними інноваційними кластерами; 

- визначення чітких критеріїв вимірювання поточних та кінцевих 

результатів діяльності кластерів, встановлення індикаторів виконання 
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запланованих показників як на рівні окремих кластерів, так й на рівні 

програми в цілому374.  

Незважаючи на тривалі негативні процеси, в Україні досі немає чіткої 

стратегії щодо промисловості. Чинні програми державної допомоги є 

малоефективними з точки зору стимулювання промисловості та 

підвищення її конкурентоздатності. Тому необхідно докорінно 

переглянути підходи до промислової політики, спираючись на позитивний 

досвід розвинутих країн. Для України оптимальним варіантом такої 

політики може бути «м’яка» промислова політика, коли роль уряду 

зводиться до стимулюючих та координаційних заходів з метою усунення 

бар’єрів для розвитку промислових підприємств, в т. ч. регуляторних, 

фінансових, торгівельних, інфраструктурних та ін. Для ідентифікації таких 

бар’єрів необхідна тісна співпраця уряду з представниками промисловості. 

Заходи «м’якої» підтримки включають заходи з полегшення доступу до 

фінансування (пільгові кредити), розвитку інфраструктури, стимулювання 

експорту, розвитку промислових кластерів, а також державні закупівлі, 

стимулювання інновацій та інвестицій тощо375. 

Іншим першочерговим завданням уряду має бути скорочення заходів 

галузевої підтримки, котра найбільше викривляє конкуренцію та не 

стимулює підприємства до розвитку. В Україні пряма фінансова допомога 

найчастіше надається збитковим підприємствам та сприяє консервації їхніх 

проблем. Зрозуміло, що для «чутливих» галузей (наприклад, вугільної 

галузі) відмова від субсидування може відбуватися поступово в процесі 

їхньої реструктуризації. Рішення щодо надання галузевої допомоги мають 

базуватися на чіткому переліку жорстких критеріїв та умов. Зокрема, 

галузева допомога має надаватися виключно на фінансування конкретних 

заходів з реструктуризації та фінансового оздоровлення, що матимуть 

тривалий позитивний ефект. Така допомога має бути тимчасовою та 

передбачати чіткі результати внаслідок реалізації допомоги. Зазначимо, що 

без жорсткого контролю будь-яка державна допомога в умовах корупції та 

непрозорості не може бути ефективною. Перш ніж обирати між 

конкретними формами підтримки та між галузями, яким доцільно надавати 

допомогу, слід змінити процедури відбору та реалізації програм допомоги. 

Одночасно з внутрішніми проблемами та перешкодами до 

формування умов сталого розвитку у промислових регіонах додаються 

зовнішні, які обумовлені впливом світових господарських тенденцій. 

Серед них найзначущими є загострення конкуренції на світових ринках 

сировини; поглиблення дисбалансів на світових товарних та фінансових 

                                                           
374 Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку 

промисловості на період до 2020 року [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 17.07.2013 р. № 603-р. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/603-2013-р. 
375 Кіндзерський Ю. В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної 

модернізації: монографія / Ю. В. Кіндзерський; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2013. – 536 
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ринках; уповільнення інвестиційних процесів; повільне відновлення 

кредитування економіки. Визначені негативні чинники, які 

перешкоджають переходу до сталого розвитку промислових регіонів, 

свідчать про необхідність формування і реалізації державної та 

регіональної політики щодо заохочення до структурної модернізації 

економіки промислових регіонів та зменшення (послаблення) залежності 

економіки промислових регіонів України від зовнішніх чинників. 

Реалізації кластерної моделі розвитку у промисловості України 

перешкоджають відсутність законодавчої та нормативно-правової бази для 

розвитку кластерів; нерозвиненість інноваційної інфраструктури; 

відсутність ефективних механізмів взаємодії промислових підприємств, 

науково- дослідних, освітніх організацій та органів державної влади. 

Ключова інтеграційна роль у формуванні інноваційного потенціалу 

промисловості України належить державі, яка має використовувати 

системні економічні інструменти державного впливу, що відповідають 

обраному стратегічному економічному курсу. Стратегічна необхідність 

збереження і нарощування інноваційного потенціалу вітчизняної 

промисловості диктує доцільність запровадження системи заходів щодо 

інноваційного розвитку галузей промисловості з урахуванням їхніх 

особливостей та необхідності стимулювання структурної перебудови 

промисловості. Державне регулювання інноваційного розвитку 

промисловості має здійснюватися шляхом удосконалення основ 

інноваційної політики у промисловості; стимулювання впровадження 

інновацій у виробничі процеси промислових підприємств; розвитку 

механізмів фінансової підтримки впровадження інновацій; збалансування 

розвитку секторів науки та зміцнення зв’язків між ними; підвищення якості 

міжнародного трансферу технологій у промисловість; сприяння 

комерціалізації науково-дослідних розробок; розвитку організаційно-

правових форм інноваційної діяльності, зокрема, територіально-

виробничих та наукових комплексів376. 

В Україні державна політика підтримки розвитку кластерів, у т. ч. 

інноваційних, має бути спрямована на створення сприятливого 

макроекономічного, інформаційного та нормативно-правового середовища 

для розвитку бізнес-мереж кластерного типу. Світовий досвід свідчить про 

необхідність побудови надійної інформаційної платформи для розвитку 

кластерів, а також про важливість об’єднання зусиль держави, приватного 

сектору та громадських організацій для успіху кластеризації.  

Міжнародний досвід свідчить, що в процесі прогресивної 

трансформації виробничого комплексу країни вкрай важливими є 

проблеми побудови такої регіональної промислової стратегії, яка б 

                                                           
376 Кіндзерський Ю. В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної 

модернізації: монографія / Ю. В. Кіндзерський; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2013. – 536 

с. 
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посилила ефективність технологічного оновлення виробництва, підвищила 

наукоємність та конкурентоспроможність продукції промисловості не 

тільки на внутрішньому, але й на зовнішньому ринках збуту. При цьому 

модернізація та оптимізація потенціалу промислових регіонів відбувається 

у комплексному поєднанні із заходами щодо забезпечення соціальної та 

екологічної безпеки. Саме тому головною метою розвитку промислових 

регіонів має стати не систематичне нарощування обсягів виробництва, а 

забезпечення ефективності виробничо-економічної діяльності підприємств 

промисловості за соціальними та екологічними критеріями. Стійкі темпи 

економічного зростання галузей промисловості не повинні перешкоджати 

соціальному розвитку та забезпеченню екологічної безпеки377. 

Загальний висновок щодо реалій здійснення промислової політики в 

Україні полягає в такому: відсутність із боку органів державної влади і 

управління практичних кроків для досягнення задекларованих у 

Концепціях, стратегіях й у програмних документах завдань, невиконання 

намічених показників розвитку промисловості дають підставу 

стверджувати, що здійснення в Україні промислової політики вимагає 

повного переосмислення і прийняття нової промислової політики на 

середньо- та довгостроковий періоди часу. Для забезпечення державної 

підтримки становлення та розвитку інноваційних кластерів необхідно 

здійснити такі заходи: 

- Міністерству економічного розвитку і торгівлі доопрацювати та 

подати на розгляд Кабінету Міністрів України «Концепцію створення 

кластерів в Україні», а також розробити на її основі «Програму створення 

інноваційних кластерів в Україні»; 

- Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України доопрацювати та подати на розгляд 

Кабінету Міністрів України «Національну стратегію формування та 

розвитку транскордонних кластерів»; 

- Кабінету Міністрів України та Державному агентству з питань науки, 

інновацій та інформатизації України стимулювати розвиток в Україні 

електронного урядування, розроблення та впровадження інноваційних 

послуг, механізмів інтерактивного зв’язку між владою, підприємствами та 

організаціями на рівні центральних та регіональних органів державного 

управління; 

- Кабінету Міністрів України створити міжвідомчу робочу групу з 

питань розроблення політики розвитку кластерів в Україні із залученням 

провідних українських та іноземних експертів з метою вивчення 

перспектив створення інноваційних мереж у регіонах України, здійснення 

досліджень та визначення найперспективніших існуючих та потенційних 
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інноваційних кластерів, яким буде забезпечено фінансову та організаційну 

підтримку з боку держави, шляхом організації конкурсу та відбору 

найкращих проектів створення інноваційних мереж; 

- Міністерству економічного розвитку і торгівлі України спільно з 

Національною академією наук України забезпечити формування 

комплексної бази даних щодо розроблених українськими науково-

дослідними організаціями проектів виробництва інноваційної продукції, 

які потребують інвестицій, що дозволить залучити найперспективніші 

українські науково-дослідні організації до інноваційних кластерів; 

- Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації 

України та Торгово-промисловій палаті України сприяти популяризації 

кластерної моделі розвитку у промисловості шляхом проведення 

просвітницьких заходів для підприємств та організацій, інформування 

іноземних партнерів про перспективи співробітництва з українськими 

інноваційними мережами, а також висвітлення діяльності національних 

кластерів у ЗМІ. 

Новою парадигмою розвитку національної промисловості має стати 

концепція сталого розвитку, в якій домінантами є соціальна та екологічна 

спрямованість економічних рішень378. Основними напрямами такої моделі 

сталого розвитку вітчизняних промислових регіонів мають стати: 

- формування ефективної соціальної, господарської та екологічної 

промислової політики; 

-  посилення бюджетної дисципліни, оптимізація бюджетних витрат 

та підвищення ефективності бюджетного планування при фінансуванні 

програм розвитку промисловості; реалізація структурних реформ, які 

забезпечать зменшення сировинних виробництв і збільшення виробництв 

із завершеними технологічними циклами; 

- вирішення проблеми утилізації відходів промислової діяльності; 

прискорення інноваційного оновлення технологічної бази промислових 

підприємств відповідно до сучасних світових тенденцій; 

-  забезпечення швидкого впровадження у практику досягнень 

науково-технічного прогресу та залучення іноземних інвестицій у формі 

провідних технологій; 

-  упровадження енерго- та ресурсозберігаючих і маловідходних 

технологій, розширення сфери застосування відновлювальних, екологічно 

чистих джерел енергії; 

-  здійснення активної політики з підвищення відповідальності 

роботодавця за здоров'я своїх працівників і людини за власне здоров'я; 

упровадження активних державних і регіональних програм з профілактики 

негативних соціальних явищ на підприємствах промисловості. 
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4.5. Загальні засади економічного механізму сталого розвитку 

аграрної сфери  
 

Однією із головних проблем світової економіки на сучасному етапі 

глобалізації є проблема формування ефективної економічної політики 

ресурсозбереження задля досягнення цілей сталого розвитку. Контроль, 

моніторинг та керування за досягненням цілей стійкого розвитку, оцінка 

ефективності використаних засобів та інструментів вимагають розробки 

відповідних критеріїв і показників – індикаторів сталого розвитку. 

Комплекс таких індикаторів відіграє ключову роль в діагностиці стану 

складної системи «природа – економіка – людина» і відкриває можливості 

корекції цього стану на основі розробки відповідних регіональних, 

національних, світових програм.  

Як відомо, в ринкових умовах механізми регулювання економічних 

відносин між суб’єктами реалізуються через взаємодію попиту і 

пропозиції, у тому числі й на такий специфічний «товар», як сталий 

розвиток. Організаційно-економічний вплив за допомогою відповідних 

важелів може здійснюватися на зазначені два найважливіші компоненти 

ринку і сферу, яка їх поєднує, а саме через вплив на виробництво, 

споживання і інтерфейсну сферу. Відповідно й розрізняють стратегії 

економічного впливу – на пропозицію (формування системи мотиваційного 

впливу за допомогою таких важелів, як кредитні і податкові пільги, дотації 

тощо), на попит (економічне стимулювання споживачів) та на 

взаємозв’язки між виробниками і споживачами. Оскільки, економічними 

суб’єктами при цьому виступають виробники і споживачі, то постала 

проблема формування «сталого виробництва» (за видами економічної 

діяльності, зважаючи на відмінності, особливості різних видів діяльності – 

«стале сільське господарство», «стала промисловість» і т.д.) й «сталого 

споживання» (зокрема, «стале життєзабезпечення»). 

Оскільки будь-яка економічна діяльність, насамперед 

підприємницька, має за мету максимізацію прибутку, у тому числі для 

подальшого розвитку, то стимули щодо економічного зростання досить 

дієві. Реалізація ж соціального прогресу, тим більше соціальної 

справедливості, а також охорони навколишнього середовища поки що ще 

не набула чітких ознак економічних та особливо ринкових активів. Частіше 

всього екологічні (чисте повітря, вода, привабливі агроландшафти, 

залужені схили, заліснені яри, біорізноманіття тощо) та соціальні (довіра, 

продовольча безпека тощо) активи, виступають екстерналіями 

(суспільними благами), мають надзвичайно високу споживчу вартість, але 

поки що не мають повної безпосередньої ринкової вартості. Відтак 

виявляється, що індивідуальні граничні затрати і вигоди відрізняються від 

суспільних граничних затрат і вигод (так звані, провали ринку), що вимагає 

адекватної політики і механізму їх узгодження. Звично, найбільш 
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ефективним підходом, який відомий як принцип доповнюваності, є вплив 

на провали ринку з метою інтернаціоналізувати екстерналії (зокрема, 

відомий принцип «забруднювач платить»)379.  

Як відомо, доцільність державного втручання в економіку базується 

на двох передумовах – неадекватності ринку і «провалах» ринку. Щодо 

неадекватності ринку, то дійсно ринок не може забезпечити соціальну 

справедливість. Що ж до «провалів» ринку, то цілий ряд дослідників 

аналізуючи сучасну еколого-економічну ситуацію, змушені визнати, що 

ринкові механізми не в змозі розв’язати проблему сталого споживання 

природних ресурсів. Відбувається це в значній мірі через те, що ринок 

орієнтований переважно на пошук шляхів максимізації прибутку (так 

званий, ринковий детермінізм), в кращому випадку – ефективності 

(економічна ціль) і практично не чуттєвий до цілей досягнення сталості, 

особливо щодо екологічної та частково й соціальної складових. Ці дві 

задачі дуже часто суперечать одна одній.  

Державі належить важлива роль в координації багатьох діючих осіб 

(господарюючих суб’єктів, громадськості), узгодженні конкуруючих 

інтересів і направленні цих розрізнених інтересів в русло бажаних 

пріоритетних тенденцій розвитку, на користь національних цілей щодо 

досягнення сталого розвитку, зокрема, сільського господарства і сільських 

територій. Це по-перше. А по-друге, постає проблема захисту населення від 

ринкової стихії, недоброякісного і небезпечного агропродовольства, 

забруднення природного середовища внаслідок економічної діяльності. 

Установка насамперед на регламентацію поведінки господарюючих 

суб’єктів логічно призводить до реалізації еколого-соціальних аспектів 

економічного життя.  

Ще один аспект на користь необхідності участі держави в 

регулюванні еколого-соціального спрямування розвитку в контексті 

сталості – забезпечення приблизно однакових умов користування активами 

нинішнього і прийдешніх поколінь. Нинішнє покоління в переважній 

більшості схильне отримувати можливі вигоди сьогодні, надаючи перевагу 

саме сьогоднішньому споживанню, хоча й бажання передати щось своїм 

дітям теж має місце. Людям важко нині усвідомити всі складові економічної 

цінності (вартості) екологічних і соціальних активів, хоча це дуже добре 

відчувається за їх відсутності.  

Держава, як економічний суб’єкт із суспільно-політичними 

функціями, здатна виважено поєднати поточні проблеми соціально-

економічного й екологічного розвитку з стратегічними засадами. Фактично 

функція держави – управління народним господарством, зокрема й 
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сільським, трансформується в функцію «узгодження інтересів», з наданням 

абсолютного пріоритету суспільним інтересам. Головна мета, що випливає 

із сутності соціальної держави полягає в обмеженні й нейтралізації 

потенційно деструктивної в соціальному контексті природи ринку. Звично 

ведуть мову про політико-правову й економічну підтримку інтересів 

сільськогосподарських виробників, які відповідають національним 

інтересам. Ми ж вважаємо, що на сучасному етапі вже йдеться про 

реалізацію національних інтересів через сільськогосподарських 

виробників. 

Потрібна активна участь держави у тому, щоб потенціал сільського 

господарства щодо розвитку був реалізований, а саме щодо покращення 

інвестиційного клімату, регулювання використання природних ресурсів і 

забезпечення бажаних результатів у соціальній сфері. При наявності 

належних стимулів і інвестицій можна скоротити масштаб впливу 

сільського господарства на навколишнє середовище і використати 

потенціал екологічних послуг для його охорони. Для цього державі 

необхідно також нарощувати потенціал міжгалузевої координації і 

створення партнерств за участі представників приватного сектора і 

громадянського суспільства; розширювати права і можливості 

громадянського суспільства і, зокрема, організацій виробників. 

В якості основних блоків будь-якого господарського механізму 

звично виділяють організаційний, економічний і правовий механізми, при 

цьому саме економічний механізм вважається «серцевиною», з погляду на 

його особливий статус, значення і роль. Маючи предметом дослідження 

економічний механізм та усвідомлюючи його особливу вагомість у 

структурі загального механізму, зрозуміло, що він може функціонувати 

лише за відповідного організаційно-правового забезпечення. Саме 

економічний механізм задає правила економічної гри, орієнтуючи 

діяльність і поведінку господарюючих суб’єктів у напрямі реалізації 

адекватних цілей сталого розвитку, зокрема еколого-соціальних. 

Економічний механізм є способом забезпечення реалізації вимог 

об’єктивних законів у процесі суб’єктивної людської діяльності. Однак, 

оскільки він синтезує в собі об’єктивні економічні та імперативні 

управлінські відносини, для яких характерна персоніфікація, є ризик 

недосконалості, нераціональності певних економічних важелів, про що 

йтиметься в подальшому викладі. 

Економічний механізм сталого розвитку має поліфункціональну 

структуру, відтак він включає: за складовими сталого розвитку – у певній 

частині механізми соціальної, екологічної та, власне, економічної сфер; за 

функціональною природою – правову, фінансову, організаційну підсистеми 

(або елементи, їх досить часто дослідники називають також механізмами).  

Важливою підсистемою економічного механізму сталого розвитку є 

інституціональна підсистема, яку формують інститути – правила, стійкі 
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норми (формальні і неформальні), що впорядковують взаємодію між 

суб’єктами економічних відносин. Інституціональна система змінюється і 

вдосконалюється за допомогою переоцінки пріоритетів розвитку, 

досягнення компромісів між різними групами інтересів у суспільстві 

(державними, суб’єктів економічної діяльності, домогосподарств).  

Загалом економічний механізм має забезпечувати оптимальне 

співвідношення (компроміс) та позитивну динаміку між економічним 

результатом і економічним боргом (деградація людського капіталу, 

деструктивні зміни природо-ресурсного потенціалу тощо). Запропоновано 

групувати показники сталого розвитку (СР) на ті, що відображають 

соціально-економічний прогрес (СЕП), та ті, що характеризують еколого-

соціальний регрес (ЕСР), а вимірювати рівень сталості розвитку як різницю 

цих показників, вважаючи критерієм розвитку максимізацію показника СР 

(СР=аСЕП – вЕСР→mах, де а і в – показники суспільної вагомості, які 

зумовлюються рівнем розвиненості людських потреб). З вищенаведеного 

можна зробити висновок, що важелі економічного механізму сталого 

розвитку мають стимулювати економічні результати, попереджувати і 

відшкодовувати економічний борг, впливаючи та регулюючи зміну 

людських потреб. 

Різноманіття методів і важелів коригування урядами політики 

розвитку наведено на рис. 4.4. 

 
Рис. 4.4. Методи і важелі забезпечення сталого розвитку  
Джерело: складено автором з використанням матеріалів380 
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Основна мета економічних важелів сталого розвитку полягає в тому, 

щоб переконати суб’єктів господарювання надавати перевагу певним діям, 

зокрема, еколого-економічним в контексті сталого розвитку за допомогою 

відповідних економічних стимулів. Економічні важелі, на відміну від 

адміністративних, безпосередньо не примушують економічних агентів 

діяти певним чином, але роблять іншу поведінку невигідною; допускають 

можливість вибору і впливають безпосередньо на затрати і вигоди. 

Використання економічних інструментів, як правило, виявляється 

економічно ефективнішим, ніж застосування правових інструментів через 

те, що останні не мають механізму пошуку більш ефективних варіантів. 

Натомість як економічні інструменти забезпечують вибір більш 

ефективного рішення в процесі прагнення кожного підприємства до 

оптимізації витрат і діяльності.  

Виходячи з загальноприйнятого трактування «механізму», як 

особливого утворення (системи елементів і зв’язків), яке забезпечує 

функціонування і розвиток певного об’єкта, постає необхідність виділити 

внутрішню структуру економічного механізму сталого розвитку, а саме 

елементи – форми і методи досягнення цілей цього розвитку, а також 

внутрішні і зовнішні зв’язки зазначеного механізму. Структурними 

елементами економічного механізму сталого розвитку є економічні форми 

і методи: 

- забезпечення сталого розвитку, а саме забезпечення соціалізації та 

екологізації економіки; 

- регулювання переходу і функціонування суспільства на засадах 

сталого розвитку; 

- досягнення балансу інтересів різних соціальних груп і 

загальносуспільних інтересів. 

Щодо змісту внутрішніх зв’язків у механізмі сталого розвитку, то 

логічно вибудувати такий їх ланцюг: 

- в основі процесів економічного, соціального і екологічного розвитку 

суспільства лежать відповідні види діяльності людини, поведінка 

суспільних груп;  

- напрями, конкретний зміст і ефективність соціально-економічної 

діяльності груп регулюється системою державного управління економікою 

і, перш за все, господарським механізмом й, зокрема, економічним 

механізмом;  

- діяльність і поведінка залежать від стану і інтересів відповідних 

суспільних груп381. 

Безперечно, економічна поведінка господарюючих суб’єктів 

відображає суб’єктивний аспект соціально-економічної та екологічної 
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діяльності. Об’єктивну основу цієї діяльності визначають наявний 

природно-ресурсний потенціал, рівень розвитку технологій, рівень 

економічного розвитку країни, соціальні та екологічні проблеми тощо. 

Завдяки економічним важелям механізму сталого розвитку потрібно вдало 

поєднати об’єктивний і суб’єктивний аспекти людської діяльності в 

контексті цілеспрямованого розвитку на основі широкого впровадження 

технологічних інновацій і підвищення ефективності використання 

природо-ресурсного потенціалу. 

Відтак, на нашу думку, головною метою економічного механізму 

сталого розвитку є стимулювання (виступ в ролі каталізатора) економічного 

інтересу суб’єктів господарювання щодо реалізації екологічних і 

соціальних засад цього розвитку. Оскільки останні мають переважно 

виражене суспільне значення, то особлива роль належить бюджетній 

підтримці, як важливій складовій економічного механізму забезпечення 

сталого розвитку аграрного виробництва і сільської місцевості. 

Можна виділити такі економічні важелі регулювання розвитку 

аграрної сфери: цінова політика; оподаткування; кредитне забезпечення; 

сприяння розвитку страхування; митно-тарифне регулювання; бюджетна 

підтримка доходів виробників. Бюджетна підтримка може стосуватися в 

більшій чи меншій мірі всіх цих важелів382. 

У переліку економічних інструментів, які здійснюють прямий чи 

опосередкований вплив на сталий розвиток на макро- і мікрорівні, можна 

виділити такі: 

- субсидії в енергетичному, транспортному і сільськогосподарському 

секторах, як наприклад субсидії на електроенергію, пальне, мінеральні 

добрива. Окремі з них виявляються необґрунтованими, неефективними, 

оскільки, здешевлюючи вартість первинної сировини, не сприяють 

вторинному використанню; 

- платежі за спеціальне використання природних ресурсів; 

- платежі за використання шкідливих засобів (пестицидів, 

озоноруйноючих речовин тощо) 

- платежі за забруднення навколишнього природного середовища; 

- пільгові позики і банківські гарантії; 

- податкові пільги; 

- еколого-соціальні програми, які фінансуються із суспільних фондів, 

зокрема, із державного бюджету, місцевих бюджетів, спеціальних 

позабюджетних фондів, фондів ЄС, різноманітних міжнародних фондів. 

Економічний механізм сталого розвитку включає лише частини 

економічних механізмів регулювання екологічних і соціальних процесів, 

окремі важелі й лише ті з них, з допомогою яких можна отримати більш 
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значну системну вигоду для соціально-економічного та екологічного 

розвитку, яка базується на забезпеченні ефекту «подвійних дивідендів». 

По-перше, подвійні дивіденди від реалізації економічних важелів у 

контексті сталого розвитку можуть досягатися при цілеспрямованому 

поєднанні сфер застосування цих важелів, забезпеченні міжсекторного 

перерозподілу коштів, з тим, щоб використати їх у тій сфері, де вони мають 

найбільшу соціальну вагу, й загалом виправлятимуть перекоси в економіці. 

Таким чином, забезпечується ефект в декількох сферах, наприклад 

екологічній і соціальній, соціальній і економічній тощо. Завдяки цьому 

зберігається конкурентна спроможність національних економік і окремих 

сфер. А відтак, вдається подолати протидію (лобізм) введенню економічних 

важелів екологізації та соціалізації економіки, які, у протилежному випадку 

розглядаються лише як засоби фіскального накопичення. Наприклад, у 

випадку, коли екологічні податки знову ж вкладатимуться у ту ж сферу, 

зокрема у формі знижок на соціальні відрахування з заробітної плати, то 

конкурентна спроможність в економіці та в окремій галузі буде зберігатися. 

Зрозуміло, що відшукування вдалого поєднання різних економічних 

важелів на рівні підприємства, індивідуального бізнесу теж дозволить 

балансувати збереження їх конкурентоспроможності, а не знижуватиме її, 

як це вважається, зокрема, для екологічних податків.  

Отже, ключовим моментом у функціонуванні економічного 

механізму сталого розвитку є забезпечення такого перерозподілу між 

різними сферами доходів, одержаних внаслідок реалізації економічного 

важелю, які передчасно б не знецінили економічні здобутки та вплив на 

цільові орієнтири розвитку економіки – екологічні та соціальні. Слід 

гарантувати, що, наприклад найбільші забруднювачі навколишнього 

середовища платитимуть податок за найвищою шкалою (тобто, не 

отримають пільги при оподаткуванні), а фінансова компенсація іншим 

підприємствам не послабить у значній мірі їх стимули до природоохоронної 

діяльності. 

По-друге, подвійні дивіденди від реалізації економічних важелів у 

контексті сталого розвитку можуть досягатися при покладанні певного 

соціального і екологічного навантаження на кожний економічний важіль 

стимулювання, так званий підхід реалізації цілей сталого розвитку «у 

пакеті».  

По-третє, на нашу думку, ефект подвійних дивідендів притаманний 

державному фінансуванні заходів сталого розвитку. Саме бюджетні кошти 

часто виступають каталізатором прискорення інвестування пріоритетних 

напрямів діяльності в контексті сталого розвитку. При цьому одиниця 

бюджетних коштів звично залучає до справи ще декілька одиниць – кошти 

власників, партнерів тощо, тобто забезпечується реалізація принципу 

спільного фінансування (співфінансування).  

Загалом економічний механізм сталого розвитку повинен: 
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1) сформувати ефективну інвестиційну політику, яка забезпечила б 

потенціал сталого розвитку; 

2) стимулювати інновації і впровадження нових підходів для 

досягнення цілей сталого розвитку; 

3) каталізувати підприємницьку енергію для розвитку нових 

можливостей, заохочувати всіх суб’єктів запроваджувати нові методи й 

заходи для забезпечення сталого розвитку, при цьому стратегії 

стимулювання повинні бути чутливими до розміру, секторальних 

особливостей суб’єктів, з тим, щоб зрештою бізнес-структури визнали, що 

ці методи вигідні;  

4) підтримувати, збільшувати вигоди та винагороджувати кращих 

виконавців, застосовуючи матеріальну винагороду, технічну допомогу, 

регулюючу гнучкість по відношенню до них, а також забезпечуючи 

суспільне визнання лідерів сталого розвитку; 

5) сприяти реалізації економічних дій превентивного характеру, тих, 

які охоплюють і регулюють повний цикл виробництва, оцінюють весь 

життєвий цикл товару щодо відповідності критеріям сталого розвитку; 

6) забезпечувати економію на певних звичних для підприємств 

витратах, спрямовувати її на розвиток стратегічних напрямів сталого 

розвитку; 

7)  зрештою, матеріально карати відповідальних за невиконання або 

погане виконання заходів сталого розвитку, стягувати з них розмір 

нанесених природі і суспільству збитків тощо. 

 

 

4.6. Сучасні тенденцій та особливості формування фінансових 

ресурсів банків України  

 

В сучасних умовах функціонування та розвитку національної 

економіки ставляться підвищенні вимоги до банківської системи, яка в 

свою чергу повинна сприяти стійкому економічному зростанню та 

підвищенню конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів за умов 

поступової інтеграції у європейський та світовий економічний простір. Це 

зумовлено особливою роллю банків як провідних фінансових 

посередників, що забезпечують переміщення фінансових ресурсів між 

окремими регіонами, галузями та суб’єктами економіки з метою 

задоволення їх потреб та запитів. Вказані процеси вимагають від 

комерційних банків адекватного нарощування обсягів, оптимізації 

структури та вдосконалення організації ресурсної бази. 

Достатня за обсягом та належним чином збалансована ресурсна база 

банків є важливою передумовою їх прибутковості, підтримки достатньої 

ліквідності та довіри з боку учасників ринку. Зміцнення ресурсної бази 

сприяє підвищенню можливостей банків у задоволенні поточних та 
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інвестиційних потреб суб’єктів господарювання у додаткових фінансових 

ресурсах. Разом з тим, у сучасних умовах в Україні помітно загострились 

проблеми формування та використання ресурсів банків. Необхідність 

прискорення розвитку виробництва та обмеженість фондового ринку 

спричинили надто високий попит на банківські кредити, що, в свою чергу, 

вимагає нарощування банківських ресурсів. Однак низький рівень 

монетизації економіки, низька ефективність виробництва, недостатній 

життєвий рівень населення та слабка довіра до банківської системи істотно 

ускладнюють вирішення цієї задачі. Особливо гостро стоїть проблема 

формування довгострокових ресурсів. 

Збільшення обсягів банківських ресурсів, при одночасному 

використанні банками різноманітних видів рахунків, дозволяє підвищити 

рівень контролю та довіри учасників розрахункових операцій при 

здійсненні процесів оплати продукції, робіт, послуг споживачами, 

оптимізувати структуру грошового обігу шляхом збільшення частки 

безготівкових розрахунків, підвищувати стабільність та керованість курсу 

гривні, а також стимулювати використання пластикових карток при 

розрахунках, що відповідає завданням залучення до користуванням ними 

як можна більшої кількості суб’єктів економіки383.  

Ресурсна база банків має не менш важливе значення для стабілізації 

банківської системи, підвищення рівня ліквідності і керованості 

комерційних банків, що створює важливі передумови для розвитку 

економіки країни. 

Ресурси комерційних банків в Україні є важливим, якщо не провідним, 

джерелом інвестування економіки. Це обумовлено двома групами 

чинників. З одного боку, стабілізація економіки та підвищення добробуту 

економічних суб’єктів, при посиленні їх впевненості в сталості грошової 

одиниці та надійності банківської системи, сприяють зростанню 

заощаджень. З другого боку, вкрай низька розвиненість фондового ринку 

та низький рівень довіри до суб’єктів цього ринку, слабка правова 

захищеність інтересів кредиторів грошового ринку взагалі спричинюють 

незначну роль фондового ринку в спрямуванні заощаджень на інвестиційні 

потреби. В цих умовах найбільш дієвим механізмом такого спрямування 

виявилось банківське кредитування, передумовою якого виступає 

формування ресурсної бази, в т.ч. і за рахунок заощаджень384.  

Фінансові ресурси банків відіграють важливу роль у їх 

функціонуванні і досягненні своїх стратегічних завдань та цілей. Тому їх 

аналіз є вкрай необхідним в першу чергу для прийняття виважених 

управлінських рішень для досягнення цих цілей. Безумовно, управлінські 
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рішення не базуються тільки на результатах аналізу фінансових ресурсів, 

вони також опираються на результати загального аналізу банків, 

складовою якого є аналіз його фінансових ресурсів, а також на результати 

аналізу навколишнього економічного середовища, переваг та особливостей 

конкурентів і поточної ситуації на ринку банківських продуктів і послуг. 

Динаміка складу фінансових ресурсів банків України наведена в табл. 4.7. 

Таблиця 4.7. 

 Динаміка складу фінансових ресурсів банків України  

за 2010 -2014 рр. 

тис.грн. 

Показники 

На 

01.01. 

2011р 

На 

 01.01. 

2012 р. 

На  

01.01. 

2013 р. 

На  

01.01. 

2014 р. 

На  

01.01. 

2015 р. 

Відхи-

лення 

 (+, -),  

2014р. 

/2010р. 

Темп  

змін  

2014р./ 

2010р., 

рази 

Фінансові 

ресурси 

банків 

України 

942083994 1054272287 1127179379 1277508651 1316717869 374633875 1,4 

1.Зобов'язання 

банків 

України, в 

т.ч.: 

804358877 898785345 956983118 1084909687 1168655263 364296386 1,5 

1.1.Залучений 

капітал банків 

України 

482456388 559910290 630344767 747310048 801076521 318620133 1,7 

1.2.Позичений 

капітал банків 

України 

295011396 292531601 257971998 261206935 335251072 40239676 1,1 

1.3. Інші 

зобов'язання 

банків 

України 

26891073 46343447 68666352 76392703 32327670 5436597 1,2 

2.Власний 

капітал банків 

України 

137725113 155486926 170196262 192598964 148062606 10337493 1,1 

Джерело: складено на основі385 
 

За останні п’ять років банки України значно розширили масштаби 

своєї діяльності. Фінансові ресурси банків України збільшились на 

374633875 тис. грн., або у 1,4 рази. Їх обсяг на 01.01.2015 р. склав 

1316717869 тис. грн., а на 01.01.2011 р. – 942083994 тис. грн. Основною 

складовою фінансових ресурсів банків України є зобов'язання, які 

складаються із залученого та позиченого капіталу і становлять близько 85-

90 % загального обсягу ресурсів, що в цілому відповідає світовій 
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банківській практиці. Зобов'язання банків за аналізований період зросли на 

364296386 тис. грн., або в 1,5 рази, в тому числі залучені ресурси становили 

482456388 тис. грн. на 01.01.2011 р. і збільшили обсяг до суми 801076521 

тис. грн. на 01.01.2015 р., в 1,7 раз, поряд з тим позичені ресурси також 

збільшились на 40239676 тис. грн. і на 01.01.2015 р. склали 335251072 тис. 

грн., тобто 25,5% від загальної суми фінансових ресурсів.  

Отже, значну частину у структурі зобов'язань складають залучені 

кошти банку. Інші зобов’язання банків України за досліджуваний період 

збільшились з 26891073 тис. грн. станом на 01.01.2011 р. до 32327670 тис. 

грн. на 01.01.2015 р., тобто на 5436597 тис. грн. або в 1,2 рази, проте їх 

питома вага зменшилась на 0,4%. 

Динаміка структури фінансових ресурсів банків України за 2010-2014 

рр. зображена на рис. 4.5. 

 
Рис. 4.5. Динаміка структури фінансових ресурсів банків України  

за 2010-2014 рр. 
Джерело: складено на основі386 
 

Власний капітал банків України за 2010-2014 рр. збільшився на 

10337493 тис. грн. або в 1,1 рази, і станом на 01.01.2015 р. становив 

148062606 тис. грн.  

Питома вага зобов'язань банків України у загальних джерелах 

формування фінансових ресурсів зросла з 85,4% на 01.01.2011 р. до 88,8% 

на 01.01.2015 р., це свідчить про прилив коштів в банківську систему 

країни. Причиною стало збільшення показників у структурі залученого 

капіталу і протягом аналізованого періоду їх частка мала тенденцію до 

збільшення на 9,6%. Проте, за досліджуваний період спостерігається 

поступове зменшення питомої ваги власного капіталу в загальній 
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сукупності фінансових ресурсів банків України з 14,6% на 01.01.2011 р. до 

11,2% на 01.01.2015 р. та зменшення позиченого капіталу на 5,9%. 

Таким чином, ризики, які викликані фінансовою кризою та 

нестабільною економічною ситуацією в країні, покриваються зростанням 

власного капіталу.  

Динаміку фінансових ресурсів найбільших банків I групи за розміром 

активів наведено в табл. 4.8, серед яких значну частку займає ПАТ « 

Приватбанк «. За останні 5 років розмір фінансових ресурсів збільшився в 

ПАТ КБ «Приватбанк» на 68451422 тис. грн., ПАТ «Ощадбанк» на 46335462 

тис. грн., ПАТ «Укрексімбанк» на 39291963 тис. грн. та ПАТ «Укрсоцбанк» 

на 416202 тис. грн. Із банків І групи, фінансові ресурси за аналізований 

період зменшили свій обсяг в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на 14389253 

тис. грн.  

За аналізований період питома вага ПАТ КБ «Приватбанк» у структурі 

фінансових ресурсів банків України у 2010 році склала 12,0%, а до кінця 2014 

року зросла на 1,8% і склала 13,8%. Темп змін ресурсної бази ПАТ 

«Ощадбанк» протягом останніх п'ять років зріс майже у 1,8 рази, завдяки 

позитивній динаміці в обсягах фінансових ресурсів банку з 59019133 тис. 

грн. до 105354595 тис. грн. 

Таблиця 4.8. 

Динаміка фінансових ресурсів банків України та деяких банків 

 І групи за розміром активів 2010-2014 рр. 

тис.грн. 

Показники 

На 

 01.01. 

2011 р. 

На 

 01.01. 

2012 р. 

На 

 01.01. 

2013 р. 

На  

01.01. 

2014 р. 

На  

01.01. 

2015 р. 

Відхилення 

 (+, -),  

2014р.  

/2010р. 

Темп  

змін  

2014р./ 

2010р.,  

рази 
Фінансові 

ресурси 

банків 

України 

942083994 1054272287 1127179379 1277508651 1316717869 374633875 1,4 

у тому числі: 

1) 

Приватбанк 

113437222 145118473 172428712 214490857 181888644 68451422 1,6 

2)  

Ощадбанк 
59019133 73968478 85995536 103568090 105354595 46335462 1,8 

3) 

Укрексімбанк 
73171643 75103435 87948878 94349057 112463606 39291963 1,5 

4) 

Райффайзен 

Банк Аваль 

55100385 51347408 47694486 43460101 40711132 -14389253 0,7 

5) 

Укрсоцбанк 
41603497 40206926 38829858 43056668 42019699 416202 1,0 

Джерело: складено на основі387 
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Сума фінансових ресурсів ПАТ «Укрексімбанк» збільшилась на 

39291963 тис. грн., а питома вага у складі фінансових ресурсів банків 

України зросла на 0,7%. 

Спостерігаючи за змінами в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», видно, 

що ресурсний потенціал банку зменшився з 55100385 тис. грн. станом на 

01.01.2011 р. до 40711132 тис. грн. на 01.01.2015 р. ПАТ «Укрсоцбанк» як 

один із числа найбільших банків І групи за розміром активів, за 

аналізований період, знизив свою частку в структурі фінансових ресурсів 

українських банків з 4,4% на 01.01.2011 р. до 3,2% на 01.01.2015 р.  

Власний капітал є одним із найважливіших показників діяльності 

банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків 

різноманітних ризиків, які банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, 

забезпечення фінансової стійкості, стабільності та захисту вкладів. 

Динаміка складу власного капіталу банків України за 2010-2014 рр. 

відображено в табл. 4.9. 

Із даних табл. 4.9 видно, що сума статутного капіталу банків України 

на 01.01.2015 р. зросла на 33350303 тис. грн., порівняно з 01.01.2011 р. 

Поряд з тим, емісійні різниці на 01.01.2015 р. збільшились на 4390720 тис. 

грн., порівняно з початком 2011 р. За весь досліджуваний період 

спостерігається непокритий збиток в банках України, який найбільшого 

значення досяг на 01.01.2015 р. 100840707 тис. грн., а найменшого – на 

кінець 2010 р., а саме 41646122 тис. грн. Дана тенденція пов’язана з 

фінансово-економічною кризою в державі. 

 За досліджуваний період частка статутного капіталу зросла за на 

15,1%. Поряд із цим, спостерігаємо незначне збільшення частки резервних 

та інших фондів банку на 0,2% і на 01.01.2015 р. вони склали 9,6% та 

резервів переоцінки – з 9,0% станом на 01.01.2011 р. до 10,3% станом на 

01.01.2015 р. 

Розглянемо зміни в складі залучених ресурсів банків України на 

протязі 2010-2014 рр. в розрізі депонентів (табл. 4.10). Аналіз складу 

залучених фінансових ресурсів банку дає можливість оцінити значимість 

кожного із джерел формування. 

У складі залучених ресурсів банку за останні п'ять років склалися такі 

тенденції. По-перше, протягом аналізованого періоду спостерігалася 

збільшення обсягів депозитів фізичних осіб з 275074581 тис. грн. на 

01.01.2011 р. до 422733350 тис. грн. на 01.01.2015 р., або у 1,5 рази, тобто 

вклади населення почали відігравати вагому роль у формуванні фінансових 

ресурсів банку. 

По-друге, закріпилася тенденція до збільшення коштів юридичних 

осіб у структурі ресурсів банків, які за останні п'ять років зросли на 

131100966 тис. грн. і на 01.01.2015 року склали 295472612 тис. грн., що 
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також позитивно вплинуло на формування фінансових ресурсів банків 

України.  

Таблиця .4.9 

Динаміка складу власного капіталу банків України  

за 2010-2014 рр. 

тис.грн. 

Показники 

На 

 01.01. 

2011 р. 

На 

 01.01. 

2012 р. 

На  

01.01. 

2013 р. 

На  

01.01. 

2014 р. 

На  

01.01. 

2015 р. 

Відхилення 

 (+, -),  

2014р. 

/2010р. 

Темп  

змін  

2014р./ 

2010р.,  

рази 

Усього 

власний 

капітал  

у тому 

числі: 

137725113 155486926 170196262 192598964 148062606 10337493 1,1 

1. 

Статутний 

капітал 

145857209 171864665 176238831 183978454 179207512 33350303 1,2 

2. 

 Емісійні 

різниці 

8151700 9204330 11693581 13675802 12542420 4390720 1,5 

3.  

Незареєст- 

ровані 

внески до 

статутного 

капіталу 

-20243 -23737 876242 15444080 27732283 27752526 - 

4. 

Нерозподі- 

лений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

-41646122 -51552459 -50947120 -46913481 -100840707 -59194585 2,4 

5. 

 Резервні та 

інші фонди 

банку 

13011792 12024640 19226709 12415165 14225960 1214168 1,1 

6.  

Резерви 

переоцінки 

12370777 13969483 13108021 13998943 15195139 2824362 1,2 

Джерело: складено на основі388 
 

 Коливання долі депозитів фізичних та юридичних осіб призводить до 

змін можливостей у здійсненні активних операцій. Інші залучені кошти 

склали незначну частку у складі залучених ресурсів банку за 2010-2014 рр. 
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і на 01.01.2015 року їх частка склала 10,3%. Проте зменшення інших 

залучених коштів за 2010-2012рр. а з 2013р. їх зростання не вплинуло на 

загальну тенденцію залучених ресурсів банків. 

Таблиця 4.10. 

Динаміка складу залучених ресурсів банків України 

за 2010-2014 рр. 

тис. грн. 

Показники 

На 

 01.01. 

2011 р. 

На 

 01.01. 

2012 р. 

На 

 01.01. 

2013 р. 

На  

01.01. 

2014 р. 

На  

01.01. 

2015 р. 

Відхилення 

 (+, -),  

2014р. 

/2010р. 

Темп 

змін  

2014р./ 

2010р., 

рази 

1. Депозити 

юридичних 

осіб 

164371646 214363498 227725028 261021859 295472612 131100966 1,8 

2. Депозити 

фізичних 

осіб 

275074581 310545376 369906236 441892374 422733350 147658769 1,5 

3.Інші 

залучені 

кошти 

43010161 35001416 32713503 44395816 82870559 39860398 1,9 

Усього 

залучені 

ресурси 

банків 

України 

482456388 559910290 630344767 747310048 801076521 318620133 1,7 

Джерело: складено на основі389 
 

Наступною складовою зобов’язань банків України є позичений 

капітал. У табл. 4.11 наведені зміни, що відбулись у складі позиченого 

капіталу українських банків за 2010-2014 рр. 

У загальній структурі позиченого капіталу банків України на кінець 

2010 р. найбільшу частку становили кошти банків – 84,6%. За аналізований 

період вони збільшились з 249518874 тис. грн. на 01.01.2011 р. до 

266225120 тис. грн. на 01.01.2015 р., тобто на 16706246 тис. грн. (в 1,1 

рази), при цьому їх частка зменшилась на 5,2%. 

Субординований борг за 2010-2014 рр. збільшився на 29194261 тис. 

грн., тобто у 1,8 рази. і також зросла питома вага в загальній сукупності 

позиченого капіталу банків України на 7,3%. Сума боргових цінних 

паперів, емітованих банками зменшились на 5649965 тис. грн. і на 

01.01.2015 р. становила 3427594 тис. грн., та їх частка також зменшилась 

на 2,1%. 
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Таблиця 4.11. 

Динаміка складу позичених ресурсів банків України  

за 2010-2014 рр. 
тис. грн. 

Показники 
На 

 01.01. 

2011 р. 

На 

 01.01. 

2012 р. 

На 

 01.01. 

2013 р. 

На  

01.01. 

2014 р. 

На  

01.01. 

2015 р. 

Відхилення 

 (+, -),  

2014р. 

/2010р. 

Темп  

змін  

2014р./ 

2010р., 

рази 

1. Кошти 

банків 
249518874 250263969 213709791 208853911 266225120 16706246 1,1 

2. Боргові 

цінні папе-

ри, емітова-

ні банками 

9077559 7344773 11037858 12702096 3427594 -5649965 0,4 

3. Суборди-

нований борг 
36404098 34922859 33224349 39650929 65598359 29194261 1,8 

Усього пози-

чені ресурси 

банків 

України 

295011396 292531601 257971998 261206935 335251072 40239676 1,1 

Джерело: складено на основі390 
 

Отже, залучений та позичений капітал банків України є основою його 

функціонування та фундаментом здійснення активних операцій. 

Висновки та пропозиції. Фінансові ресурси банку як грошові ресурси 

формуються за рахунок власних, залучених і запозичених джерел та 

використовуються у банківській діяльності. Трактування банківських 

фінансових ресурсів визначається специфікою діяльності банківських 

установ, які, з одного боку виступають як фінансові інститути, що беруть 

участь у перерозподілі фінансових ресурсів, а з іншого – як суб’єкти 

господарювання, які використовують фінансові ресурси у своїй діяльності. 

Поряд з тим, фінансові ресурси відіграють в діяльності банківських 

установ визначальну роль, бо саме від їх стану залежить успішність 

банківської діяльності та розвиток банківської системи України в цілому. 

Аналіз складу та структури фінансових ресурсів банків дає змогу 

оцінити роботу банків із залучення нових джерел коштів. При формуванні 

залучених коштів банк має дуже обережно підходити до різноманітних 

джерел, оскільки майже всі залучені і позичені кошти є платними для 

банку. Залучені і запозичені кошти банків є одночасно їх кредитними 

ресурсами, тому доцільно залучати таку суму коштів, яку в подальшому 

можна розмістити в активах як кредити. Значне перевищення залучених 

коштів над кредитами може призвести до збитковості кредитних операцій 

банку, тому необхідно підтримувати на оптимальному рівні склад 

фінансових ресурсів банків з метою уникнення негативних наслідків. 
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4.7. Вплив фінансових чинників на функціонування ринку 

банківських продуктів і послуг  

 

Сьогодні на ринку банківських продуктів і послуг банки пропонують 

значну кількість продуктів для задоволення зростаючих потреб клієнтів та 

реалізацію своїх комерційних цілей. На функціонування даного ринку 

впливають різноманітні чинники, одними з яких є внутрішні. Виявлення їх 

впливу є актуальним сьогодні, оскільки ці чинники підконтрольні банкам 

та піддаються регулюванню. Внутрішні чинники поділяються на фінансові 

(стан кредитного, депозитного та інвестиційного портфелів банку, розміри 

активів і капіталу банку, ліквідність та рентабельність) та організаційні 

(технологічне забезпечення банку, його організаційна структура, 

ефективність системи планування, професіоналізм керівництва і 

персоналу). Найбільш вагоме значення для ринку банківських продуктів і 

послуг мають фінансові чинники, оскільки вони впливають на стабільність 

та надійність банківської установи.  

Різновидом фінансових чинників є стан кредитного портфеля банку 

який охоплює всі видані банківські позики. Структура цього портфеля 

банку залежить від суб’єктів кредитування (юридичні та фізичні особи); 

стану обслуговування боргу (високий, добрий, задовільний, слабкий, 

незадовільний); класу боржника (клас боржника – фізичної та юридичної 

осіб (від 1 до 9) визначається в залежності від отриманого значення 

інтегрального показника фінансового стану боржника); категорії якості 

кредиту (від І до V, з урахуванням стану обслуговування боргу та класу 

боржника); показника ризику кредиту, який залежить від фактичних 

значень інтегрального показника фінансового стану боржника, коефіцієнта 

покриття боргу, якості менеджменту боржника, ринків збуту продукції, 

наявності бізнес-планів, рейтингів боржника та інших подій та обставин, 

що можуть вплинути на своєчасність та повноту погашення боргу; видів 

економічної діяльності; валюти кредитування; строків кредитування 

тощо391.  

Розглянемо динаміку кредитного портфеля банків України (табл. 

4.12).  

Відновлення структури банківських активів після фінансової кризи 

2008-2009 років було перервано різким погіршенням ситуації з 

поверненням позик внаслідок девальвації гривні, анексії Криму і 

розгортання військового конфлікту на Донбасі392. Дані табл. 4.12 свідчать 

про те, що протягом 2007-2011рр. відбувалось поступове зростання 

кредитного портфеля банків України, у 2012-2013рр. характеризувався 
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спадом, з 2014р. його обсяг почав зростати і у 2015р. сягнув найбільшого 

значення – 873611млн.грн.  

Таблиця 4.12. 

Динаміка кредитного портфеля банків України за 2007-2014рр. 

станом на 01.01. (млн. грн.) 
Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Кредитний 

портфель 

банків 

України 

 

245523 

 

430052 

 

741816 

 

750536 

 

840031 

 

813864 

 

694381 

 

799228 

 

873611 

Джерело: складено на основі393  

 

Варто зазначити, що за складних економічних умов відбувалося 

зменшення темпів росту наданих кредитів фізичним та юридичним особам, 

особливо в іноземній валюті. Так, кількість наданих кредитів: юридичним 

особам в іноземній валюті у 2012р. склала 36,5% від загального їх обсягу, 

у 2013р. – 35,7%, станом на 01.01.2015р. – 41,1%; фізичним особам 

іноземній валюті у 2012р. – частка склала 39,7%, 2013р. – 29,2%, у 2014р. – 

47,4%. 

Наступним вагомим чинником, який впливає на ринок банківських 

продуктів і послуг є стан депозитних портфелів банків. Від ефективності 

управління ним залежать рентабельність та ліквідність банку. 

Стан депозитного портфеля банків в Україні залежить від процесів, які 

відбуваються на грошово-кредитному ринку та в економіці загалом. Його 

динаміка відображає стан та тенденції грошово-кредитного ринку, доходів 

фізичних і юридичних осіб та вплив на них інфляційних процесів (рис. 4.6., 

4.7, 4.8).  

 

 
Рис. 4.6. Динаміка депозитного портфеля банків України в розрізі 

депонентів за 2007-2014 рр.  
Джерело: побудовано автором за 394 
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За даними рис. 4.6 видно, що з 2007р.по 2008р. сума депозитів 

збільшується, але в 2008-2009 рр. відбувся спад обсягу портфелю, 

причиною якого стала світова фінансова криза. У 2010-2011рр. 

стабілізувався депозитний ринок, зріс депозитний портфель, проте 

більший ріст відбувся вкладів фізичних осіб. З 2013р. розміри депозитного 

портфелю зменшуються і у сумі 636837млн.грн., з яких 64% належить 

фізичним особам, а 36% – юридичним особам, а частка депозитів у 

національній валюті – 57%, в іноземній валюті – 43% (рис.4.7). 

  
Рис. 4.7. Динаміка депозитного портфеля банків України в розрізі 

валют за 2007-2014 рр.  
Джерело: побудовано автором за 395  

 

Із рис. 4.8 спостерігаємо, що кількість поточних депозитів з 2007р. до 

2013р. зросла на 58,9%, а в 2014 році знизилась на 3,8%,що пов’язано із 

погіршенням економічної ситуації в країні, яка спричинила відтік грошової 

маси з даного ринку.  

 
Рис. 4.8 Динаміка валютних депозитів фізичних осіб за видами 

2007-2014 рр. 
Джерело: побудовано автором за 396 
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Щодо строкових валютних депозитів, то тут ситуація аналогічна, 

також відбувається збільшення коштів залучених на депозит на 82,4% у 

2013р. порівняно з 2007р., а у 2014році значно зменшується на 40,1%, що 

вплинуло на дестабілізацію ринку банківських продуктів і послуг. 

Динаміка гривневих депозитів фізичних осіб (рис. 4.9) подібна до 

ситуації з валютними депозитами. Обсяг залучених коштів на поточні та 

строкові депозити протягом 2007-2013рр. має зростаючий характер, так у 

2013 році порівняно з 2007 р. поточні депозити – зросли вдвічі, а строкові 

– майже втричі, що пов’язано із знеціненням національної валюти, 

погіршенням ситуації на банківському ринку. 

 
Рис. 4.9. Динаміка гривневих депозитів фізичних осіб за видами 

2007-2014 рр. 
Джерело: побудовано автором за 397 

 

Наступним чинником впливу на даний ринок є розміри активів і 

капіталів банків. Розмір активів в кожному банку різний, тому 

Національний банк України щорічно проводив розподіл банків за розміром 

активів та визначав граничні межі розміру активів для окремих груп банків.  

Зокрема, граничні межі розміру активів в першій і другій групах у 

2014році порівняно з 2013 роком зросли на 1 млрд. грн., а в 2015 році 

залишились без змін. Так, до першої групи належали банки, розміри 

активів яких перевищують 21 млрд. грн., до другої групи відносять банки 

розміри активів котрих перевищують 6 млрд. грн. Щодо третьої і четвертої 

груп, то їх граничні межі залишилися без змін, а саме до третьої групи 

належать банки, активи яких перевищують 3 млрд. грн., до четвертої групи 

– банки, активи яких сягають менше 3 млрд. грн. 

Таким чином, в список великих банків України в 2015 р. за 

результатами діяльності у 2014 р. увійшли 20 банків. Трійка лідерів на 

ринку залишається незмінною протягом 2013-2015рр.: ПАТ «Приватбанк», 

ПАТ «Державний ощадний банк України» та ПАТ «Державний експортно-
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імпортний банк України». До І групи у 2013-2014р. входять 15 банків, а у 

2015 році з II групи до I приєднався ПАТ «ОТП Банк». 

Проте є банки які втратили свої позиції в 2014році у порівнянні з 

попереднім, серед яких: на одну позицію опустились ПАТ «Райффайзен 

банк Аваль», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ Unicredit 

Bank, з 7 на 12 позицію опустився ПАТ «ВТБ Банк», з 11 на 13 позицію – 

ПАТ «УкрСиббанк». А в 2015 році ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ 

«Промінвестбанк» помінялись позиціями, з 10 на 9 піднявся ПАТ «Альфа-

банк», ПАТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Банк Фінанси та кредит» помінялися 

позиціями, решта банків у цьому році залишились без змін. 

У 2014 році у порівнянні з 2013р. в групу великих банків з групи 

середніх приєдналися 3 банківські установи. У групу середніх з групи 

невеликих перемістилися 6 комерційних банків. З групи великих у групу 

середніх перейшло 2 банки, а в групу невеликих – ПАТ «Кредитпромбанк», 

який втратив одразу 76 позицій у цьому рейтингу. З групи середніх у групу 

невеликих опустилися чотири банки.  

У 2015 році відбулись значні зміни порівняно з 2014р., так з III групи 

в II приєдналися 5 банківських установ, також перемістилися з IV групи до 

III-ї 15 банків. Проте у цьому році на відміну від попереднього є комерційні 

банки, які втратили свої позиції, а саме з II групи в III перемістився ПАТ 

«Всеукраїнський банк розвитку», з III групи до IV перейшли ПАТ «Банк 

3/4» та ПАТ «АктаБанк». Також важливим є той аспект, що внаслідок 

кризи в банківській системі країни, припинили свою діяльність 17 банків. 

Розмір активів свідчить про обсяг наданих послуг та здійснених 

операцій, ліквідність та платоспроможність банку.  

Ще одним внутрішнім фактором впливу на ринок банківських 

продуктів і послуг є капітал банку, який визначається як власні кошти або 

залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов’язань.  

Так, загальний обсяг капіталу банків України протягом періоду 2008-

2014рр. поступово зростав до середини 2014року і становив 192 599 млн. 

грн., проте під кінець 2014 року знизився до154 426 млн. грн., але поряд з 

цим мав зростаючий характер статутний капітал398.  

Обсяг регулятивного капіталу банків протягом періоду 2008-2014р.р. 

також збільшувався і досягнув рівня 204 976 млн. грн. станом на 

01.01.2014року, але наприкінці року значно зменшився на 17,4%. 

Адекватність регулятивного капіталу на 01.01.2008 року складає 13,92 %, 

на 01.01.2014р. – 18,26%, а у грудні 2014 року знижується до 14,03%399.  

Сьогодні банки повинні володіти достатнім обсягом капіталу для 

збереження своєї платоспроможності, збільшення надійності та реалізації 

успішної банківської діяльності. Національний банк задля забезпечення 
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стабільності банківської системи країни повинен встановити для 

вітчизняних банків та банківських установ з іноземним капіталом 

мінімальні вимоги щодо достатності банківського капіталу, щоб 

забезпечити погашення ризиків банківської діяльності та мінімізувати 

можливі негативні наслідки впливу банківських ризиків. 

Фактором впливу на ринок банківських продуктів і послуг є 

ліквідність, під якою розуміємо спроможність банку забезпечувати 

своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань, завдяки збалансованості 

між строками та сумами погашення розміщених активів і строками та 

сумами виконання зобов’язань, а також строками та сумами інших джерел 

і напрямів використання коштів. З метою підтримання ліквідності банк 

повинен мати певний резерв коштів для виконання непередбачених 

зобов’язань, які можуть бути обумовлені як змінами стану грошового 

ринку, так і фінансовим станом клієнтів або банків-партнерів. Підтримання 

Національним банком України ліквідності банків через різні інструменти 

за 2009 рік відбулось на суму 64 404,97млн. грн.400.  

 Незважаючи на зниження обсягів коррахунків банків у 2010 році, їх 

рівень був достатнім для забезпечення банками своєчасного здійснення 

поточних операцій і кредитної підтримки процесів економічного розвитку 

(ліквідності). Про відсутність у банків проблем з ліквідністю свідчить їх 

низький попит у 2010р. на кредити НБУ, так середньозважена процентна 

ставка за мобілізаційними операціями склала 4,35% річних401. 

З метою покращення ліквідності Національний банк України 

проводив операції з мобілізації коштів – їх обсяг у 2011році становив 5,5 

млрд. грн. із середньозваженою процентною ставкою 2,6%, а на початку 

року обсяг таких операцій становив 166,8 млрд. грн. із ставкою 1,8%. У 

2012р. загальна сума таких операцій склала 334 млн. грн. з 

середньозваженою процентною ставкою 2,56% (на початку 2012р. – 16,7 

млрд. грн. під 2,62%). Обсяг цих операцій у 2013р. становив 270,4 млрд. 

грн. з середньозваженою процентною ставкою 2,02%, а у 2014р. склав 1 

472,7 млрд. грн., а ставка становила 8,34% річних. Переважна більшість 

цих операцій були операціями овернайт402.  

Середньозважена процентна ставка за операціями з підтримання 

ліквідності банків у грудні 2014р. становила 17,95% (у тому числі за 

кредитами овернайт – 17,50%, кредитами, наданими на тендерах з 

підтримання ліквідності банків, – 19,08%, за операціями репо – 19,16%). За 

січень – грудень 2014 року середньозважена ставка за операціями з 

підтримання ліквідності банків становила 15,57% річних. У січні 2015 року 

сальдо між обсягами наданих Національним банком України банкам 
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України та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб кредитів та 

обсягами повернення раніше наданих їм кредитів становило 1,3 млрд. грн. 

Середньозважена процентна ставка за операціями з підтримання 

ліквідності банків у січні становила 18,7%403. 

Проте, при розширенні ринку банківських продуктів і послуг банк 

може відчути додаткову потребу в ліквідних коштах, тому для підтримання 

ліквідності банк змушений залучати кошти під вищу ставку та на короткий 

термін404.  

Наступним внутрішнім фактором впливу на ринок банківських 

продуктів і послуг є інвестиційний портфель. Досліджуючи структуру 

інвестиційного портфеля найбільших банків України, таких як ПАТ 

«Приватбанк», ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ 

«Державний експортно-імпортний банк України», ПАТ «Райффайзен банк 

Аваль», ПАТ «Промінвестбанк» потрібно зазначити, що ці банківські 

установи активно працюють на ринку цінних паперів, а їх інвестиційний 

портфель складається з цінних паперів в торговому портфелі, в портфелі 

банку на продаж та до погашення, боргових цінних паперів емітованих 

банком, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, інвестиційної 

нерухомості тощо. Проте свою увагу ми звернемо на обсяг цінних паперів 

в портфелі банку на продаж, оскільки їх кількість переважно найбільша у 

банках. 

У 2012 році обсяг цінних паперів в портфелі банку на продаж у ПАТ 

«Приватбанк» склав 286673тис.грн., ПАТ «Державний ощадний банк 

України» – 13130521тис.грн., ПАТ «Державний експортно-імпортний банк 

України» – 18565495тис.грн., ПАТ «Райффайзен банк Аваль» – 

6195496тис.грн., ПАТ «Промінвестбанк» – 2835757тис.грн., в 2013р. у 

порівнянні з попереднім роком зріс у ПАТ «Приватбанк» на 305,5%, ПАТ 

«Державний ощадний банк України» – знизився на 11,7%, ПАТ 

«Державний експортно-імпортний банк України» – зменшився на 98%, а у 

ПАТ «Райффайзен банк Аваль» – на 46,7%, а ПАТ «Промінвестбанк» – 

знизив їх обсяг майже до нуля на 99,7%. Проте у 2014р. порівняно з 2013р. 

кількість цінних паперів банку на продаж у ПАТ «Приватбанк» – 

зменшилась ще на 15,6%, в ПАТ «Державний ощадний банк України» – 

збільшилась на 34,5%, ПАТ «Державний експортно-імпортний банк 

України» – зросла на 16,3 %, ПАТ «Райффайзен банк Аваль» – піднялась 

на 41,9%, ПАТ «Промінвестбанк» – на 46,8%.  

Значення інвестиційної діяльності банків для економіки полягає у 

спрямуванні фінансових ресурсів фізичних і юридичних осіб в різноманітні 

інвестиційні проекти, тим самим сприяючи розвитку різних сфер 
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економіки, соціальної сфери, а також підвищенню добробуту та рівня 

життя в країні. Щодо банківських установ, то тут вони здійснюють 

інвестиційну діяльність маючи на меті одержати прибутки від операцій з 

цінними паперами, забезпечити свою участь в капіталі інших юридичних 

осіб, контролювати їх діяльність та одержання прибутків. Також банки 

інвестуючи в реальний сектор економіки мають можливість створювати 

фінансово групи, холдинги, корпорації, в яких головним акціонером стає 

комерційний банк, що проводить фінансування інвестиційних проектів 

таких підприємств, тим самим розширюючи асортимент банківських 

продуктів і послуг та виводячи ринок банківських продуктів і послуг 

України на новий рівень.  

Отже, вплив фінансових чинників на ринок банківських продуктів і 

послуг є досить значним, адже вони підконтрольні комерційному банку, 

тому він може не просто уникати їх негативного впливу, а й усувати його. 

Дія цих чинників проявляється індивідуально для кожного банку та по-

різному відображається на його фінансову стані, але тим самим впливає на 

стан банківської системи та ринку в цілому.  

 

 

4.8. Стан та проблеми розвитку франчайзингу в Україні  

 

Умови діяльності на ринку мають свої певні відмінності залежно від 

розміру підприємства. В сучасній нестабільній економічній та політичній 

ситуації, при постійній зміні правової бази, що регулює підприємницьку 

діяльність, дуже складно виживати малим підприємствам і ще складніше 

пропонувати нові ідеї та презентувати ринку нові продукти. Для появи 

прогресивних ідей необхідна стабільність в економіці та розвинутий ринок 

малого й середнього бізнесу. Проте умови виживання сприяють розвитку 

нових форм взаємодії учасників ринку та активізації інтеграційних 

процесів, таких наприклад, як франчайзинг.  

Досвід розвинених країн свідчить про високу ефективність 

інтеграційних явищ та можливість появи синергетичного ефекту в 

результаті об’єднання можливостей, досвіду та ресурсів при кооперуванні 

великих та малих підприємств. Розвиток франчайзингу в сучасних умовах 

дає надію на вирішення багатьох соціально-економічних проблем, 

пов’язаних зі створенням нових робочих місць, початком спільного 

виробництва, просуванням та реалізацією продукції між районами країни, 

між підприємствами різних країн. У зв’язку з цим необхідно приділяти 

підвищену увагу проблемам франчайзингу та його перспективам в Україні. 

Теоретичним засадам франчайзингу присвячено багато праць 

вітчизняних і зарубіжних вчених, а саме: Дельтей Ж., Денисюк В., Котлер 

Ф., Кузьмін О., Ламбен Ж., Легенда Е., Макашев М., Мендельсон М., Цірат 

Г., Цимбал Л. та ін. Велика увага зосереджена в наукових роботах на 
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правових питаннях укладання франчайзингових договорів, їх 

особливостях, перевагах та недоліках використання франчайзингу 

суб’єктами підприємницької діяльності в різних галузях. Впровадженню та 

реалізації франчайзингу в Україні присвятили свої роботи Карягіна О., 

Мунін Г., Семененко І. та ін. Однак, незважаючи на достатнє дослідження 

впровадження франчайзингових відносин, подальшого зосередження 

потребують питання розвитку франчайзингу в умовах сьогодення.  

Франчайзинг – це форма співпраці між юридично та фінансово 

незалежними сторонами, в рамках якої одна сторона (франчайзер), що 

володіє успішним бізнесом, відомою торговою маркою, ноу-хау, 

комерційними таємницями, репутацією та іншими нематеріальними 

активами, дозволяє іншій стороні (франчайзі) користуватися цією 

системою на певних платних умовах. 

В Україні договір франчайзингу називається договором комерційної 

концесії, а нормативно-правові питання в сфері укладання цих договорів 

регулюються Господарським та Цивільним кодексами України. Але на 

практиці більшість підприємств, які купують право використання в своїй 

діяльності ноу-хау, методів здійснення бізнесу, методів роботи, технології, 

брендів відомих компаній, укладають ліцензійні договори, договори 

купівлі-продажу та їх різновиди, оскільки до 2015 року договори 

комерційної концесії потребували обов’язкової реєстрації і дещо 

ускладнювали відносини між бізнес-партнерами. 

З 2001 року в Україні діє Асоціація франчайзингу, метою якої є 

всебічне сприяння розвитку франчайзингу в Україні, а також 

представництво і захист прав та інтересів роботодавців у галузі 

франчайзингу в економічній, соціально-трудовій сферах, у тому числі в їх 

відносинах з іншими сторонами соціального діалогу. Асоціація займається 

розвитком ринку, організацією виставок, конференцій, семінарів, 

публікаціями та консультаційною підтримкою. 

В 2006 році в Україні створено Комітет з питань франчайзингу при 

Європейській Бізнес Асоціації. Членами цього комітету в 2010 році була 

створена Всеукраїнська громадська організація – Федерація розвитку 

франчайзингу, гостинності та інфраструктури України (ФРФУ). Головною 

метою діяльності Федерації є налагодження відносин співпраці 

міжнародного бізнесу з представниками влади, підприємцями та 

підприємствами в Україні, а саме створення сприятливих умов ведення 

бізнесу в галузі франчайзингу, гостинності та інфраструктури, залучення 

прямих іноземних інвестицій в українську економіку. Членами ФРФУ 

проводиться щорічно більше 10 форумів, круглих столів та конференцій в 

різних містах України. Великою заслугою членів ФРФУ є розробка 

Кодексу етики франчайзера і франчайзі405, який являє собою практичний 

                                                           
405 Кодекс етики Франчайзингу: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fdf.org.ua/about-

franchise/kodeks-etiki-franchajzinguhttp://fdf.org.ua/about-franchise/kodeks-etiki-franchajzingu. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83-%D1%85%D0%B0%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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збірник найважливіших принципів їх взаємодії. Український Кодекс етики 

франчайзингу відповідає положенням Європейського кодексу етики 

франчайзингу, прийнятого Європейською Федерацією Франчайзингу. 

Інформаційну підтримку розвитку франчайзингу в Україні 

здійснюють спеціалізовані консалтингові та видавничі компанії, такі як 

журнал «Власний бізнес+Франчайзинг», видання Асоціації роботодавців в 

галузі франчайзингу, журнал «МОРС» тощо. 

Сучасний стан франчайзингу в Україні характеризує динаміка появи 

франчайзерів за останні 15 років (рис. 4.10). 

За даними компанії Franchise group406 кількість франчайзингових 

об’єктів зросла з 14700 в 2008 році до 31750 в 2014 році, кількість 

міжнародних франшиз та світових брендів зросла з 38 в 2008 р. до 187 в 

2014 р. 

Статистичні дані свідчать про стрімке зростання кількості 

франчайзерів та франчайзі починаючи з 2008 року, а відповідно і про 

стрімкий розвиток франчайзингу в Україні, не дивлячись на кризові явища 

в економіці та складну політичну ситуацію. 

 
Рис. 4.10. Зростання кількості франчайзерів в Україні за роками 

(за даними Асоціації франчайзингу407). 

 

                                                           
406 Эволюция франчайзинга: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://franchisegroup.com.ua/landing. 
407 Рост количества франчайзеров в Украине по годам: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/franchiseassociation. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Так, наприклад, лише «в грудні 2015 року мережа «Наш Край» 

поповнилася 5-ма новими франчайзинговими магазинами, активно 

розширюються «Мафія», Fresh Line, Burger Club, «Крила», Salateria, «Піца 

Челентано», Woka, Novus, «Еко-Лавка», «Сирне королівство», «Наша 

Ряба», Smacom, «Франс.уа» і безліч інших франчайзингових мереж»408.  

Щорічно змінюється попит на франшизи в різних галузях. Для 

порівняння, в 2007 році структура франчайзі була такою: 25% підприємства 

громадського харчування (фаст-фуди, ресторани); 20% – підприємства 

роздрібної торгівлі як продовольчими, так і непродовольчими товарами; 

12% – підприємства сфери послуг (мобільний зв'язок, перукарні, 

хімчистки, спортклуби, турагенства); 8% – АЗС; 35% – підприємства інших 

сфер. В 2012 році різко виріс попит на франшизи в сфері готельного 

бізнесу, у зв’язку з проведенням Євро 2012 в Україні. В 2013-2014 роках 

розростались ломбарди, мережі мікрофінансових кредитних пунктів (як 

результат зростання кількості збіднілих громадян) та мовні курси під 

відомим брендом (як наслідок збільшення бажаючих виїхати в інші країни 

на заробітки та проживання). 

В 2015 році за експертною оцінкою фахівців Асоціації франчайзингу 

України409 найбільшим попитом користувались франшизи в таких сферах 

як: кав'ярні (My Coffee) та міні-кав'ярні; франшизи стріт-фуди 

(«Форнетти», «Наминайко», Bubble Waffle, Mr. Grill); хостели (Лайк); 

товари та послуги для дітей (Smartum); експрес-послуги в сфері краси 

(експрес-перукарні з супердисконт-умовами, Express White, експрес-

манікюр); послуги для населення (InfoLife, мовні центри SkillSet, Divelang), 

послуги для бізнесу (1С: Франчайзинг, Універсальний Прибиральник, 

оренда вантажників «Персональне Рішення»); дискаунт-фастфуди і суши-

бари (KillFish, СушиПорт); фінансові послуги (франшизи експрес-займів та 

ломбардів); розваги (Клаустрофобія, Атракціон віртуальної реальності 360 

градусів). 

За оцінками експертів інтернет-журналу Prostobiz.ua410 в 2015 році 

попитом в рівній мірі користувались франшизи в таких напрямах як: міні-

супермаркет або магазин біля дому з широким асортиментом під 

пізнаваним брендом зі своєю програмою лояльності; МАФи (малі 

архітектурні форми) з продажу заморожених продтоварів під пізнаваним 

брендом виробника; МАФи промтоварної супердисконт-продукції (типу 

onebucks) з налагодженою системою постачальників; чайні магазини; 

                                                           
408 Франчайзинг: виставка успішних франшиз: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://franchising.euroindex.ua/?pid=8&newsid=1838. 
409 Рейтинг антикризисных франшиз 2015: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://franch.biz/videos/477. 
410 Франчайзинг в 2015 году: топ-двадцать направлений бизнеса, перспективных в кризис: 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://www.prostobiz.ua/biznes/biznes_start/stati/franchayzing_v_2015_godu_top_dvadtsat_napravle

niy_biznesa_perspektivnyh_v_krizis. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%82-%D1%84%D1%83%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3
http://franch.biz/franchises/49/
http://franch.biz/franchises/561
http://franch.biz/franchises/3017
http://franch.biz/franchises/3312/
http://franch.biz/franchises/3311
http://franch.biz/franchises/2741/
http://franch.biz/franchises/42/
http://franchising.euroindex.ua/?pid=8&newsid=1838
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точки продажу вегетаріанської та еко-продукції довгого зберігання; міні-

маркети, МАФи, відділи в торгових центрах недорогих подарунків, 

дизайнерських фішок, товарів для дітей; МАФи-перукарні з супердисконт-

умовами; точки продажу кормів для тварин, в тому числі, з відомим 

брендом виробника; пункти нанесення друку на одяг, посуд та інші 

поверхні; економ-фастфуди великої площі типу євро-студент-їдальня; 

піцерії; паби та рок-кафе; доставка питної води; ломбарди; вуличні 

хлібопекарні.  

Думка експертів дещо різниться щодо пріоритетності розвитку 

франчайзингових відносин в окремих напрямах, але їх точки зору єдині 

щодо популярності франшиз, які пропонують обслуговування середнього 

класу за низькими цінами. 

Прогноз рейтингу франшиз для світового ринку на 2016 рік складений 

Entrepreneur411 включає окрім популярних в 2015 році напрямів (випічка, 

послуги для дітей, спорт, догляд за тваринами) нові сфери: оренда 

салонних приміщень майстрами в сфері краси, комісійні магазини, 

управління нерухомістю, боротьба зі шкідниками, догляд для чоловіків, 

виготовлення овочевих смузі. 

Зазначені зміни в пропозиції франшиз є реакцією франчайзерів на 

сучасні тенденції зміни попиту на споживчому ринку. Франчайзери мають 

враховувати і враховують мегатенденції, які з’явились останнім часом. До 

них можна віднести – боротьбу зі старінням як жінок, так і чоловіків, появу 

культу краси, зростання цінності знань та вмінь, а відповідно попиту на 

другу, третю освіту та оволодіння декількома мовами, зростання 

фінансових вкладень в єдину дитину в родині тощо. 

Дослідження попиту на франшизи дозволяє відзначити недостатню 

увагу вітчизняних підприємців до виробничого франчайзингу, а саме до 

франчайзерів, які займаються розробкою та виробничим втіленням 

продукції інноваційного характеру, а також занадто повільні темпи 

зростання інтересу до франшиз в сфері медичного обслуговування, догляду 

за хворими, які є популярними в інших країнах, як результат підвищеної 

уваги до стану здоров’я, здорового стилю життя в останні роки. Крім того, 

актуальним, але недостатньо затребуваним є розвиток франчайзингу у 

сфері послуг, пов’язаних з обстеженням наявного на виробництві 

технологічного обладнання та вибором найбільш раціонального методу 

його заміни або модернізації; охорони здоров’я, передусім надання 

допомоги у зонах екологічних катастроф та при роботі у шкідливих і 

екстремальних умовах; у сфері надання будівельних послуг, особливо в 

зоні АТО та прилеглих територіях з відбудовування зруйнованих об’єктів 

та будівництва жилих і промислових об’єктів для забезпечення житлом та 

новими робочими місцями переселенців.  

                                                           
411 Tracy Stapp Herold Entrepreneur's Franchise Forecast: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.entrepreneur.com/article/252156. 
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Високим попитом в 2015 році користувались франшизи з мінімальним 

стартовим капіталом та мінімальним строком окупності. Частково дана 

ситуація є результатом стимулювання самозайнятості центрами зайнятості 

і реалізацією відповідних програм розвитку самозайнятості, частково – 

результатом погіршення фінансових можливостей потенційних франчайзі. 

Зростання кількості франчайзерів та франчайзі згідно приведених 

статистичних даних (рис. 4.10) не є лише процесом появи нових учасників, 

а є наслідком перевищення темпів зростання нових учасників над темпами 

зниження кількості вибуваючих учасників франчайзингових відносин. 

Збанкрутілі франчайзі та франчайзери уходять з ринку, на їх місці 

з’являються нові франчайзери, які пропонують антикризові проекти, нові 

франшизи. 

Слід звернути увагу на те, що спостерігається поступова зміна 

галузевої структури України за рахунок зростання частки сфери послуг та 

скорочення частки промисловості у формуванні валового внутрішнього 

продукту України.  

Франчайзинг є можливістю розпочати власний бізнес з мінімальним 

ризиком. Наприклад, в США після двох років в мережі 95 % франчайзі 

продовжують діяльність (серед всіх нововідкритих фірм – менше 60 %), а 

після десяти років діяльності більш ніж 85 % (серед всіх нових відкритих 

фірм – менш ніж 15%)412. Завдяки франчайзинговій системі малі 

підприємства можуть уникнути низки проблем, які виникають при їх 

заснуванні і функціонуванні. Вивчення й використання позитивного 

досвіду функціонування франчайзингових систем зарубіжних країн може 

бути корисним для подальшого розвитку малого та середнього бізнесу в 

Україні, проте на сьогодні створені всі умови для їх стрімкого зростання з 

урахуванням особливостей потреб вітчизняного ринку. Проведена 

масштабна робота Асоціацією франчайзингу зі створення інфраструктури, 

яка забезпечує консультування суб’єктів франчайзингу, підтримку на всіх 

етапах укладання франчайзингових договорів (договорів комерційної 

концесії), координацію роботи та безпосередню участь у написанні та 

апробації франчайзингових пакетів, управління мережами, фінансове 

консультування, складання бізнес-планів, пошук франчайзі, організацію 

представництв і офісів компаній в Україні, організацію роботи кредитного 

брокера, формування банківського пулу для кредитування франчайзингу, 

розробку схем фінансування, в тому числі, використовуючи офшори, 

удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів, поширення професійних знань та досвіду в галузі 

франчайзингу, розвиток співробітництва з іноземними і міжнародними 

організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, іншими вітчизняними та 

міжнародними громадськими організаціями й науковими інститутами. 

                                                           
412 Преимущества для франчайзи: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://franchisinginfo.ru/franchayzing/11/preimushchestva-dlya-franchayzi. 
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Підводячи підсумок дослідження, слід відзначити наступне. До 

факторів, які стримують розвиток франчайзингу в Україні, належать: 

нестабільна економічна ситуація, брак стартового капіталу у потенційних 

франчайзі для покупки франшизи та складність отримання кредитів для 

стартового капіталу (високі відсоткові ставки); несприятливі умови для 

організації успішного бізнесу; недосконала система правового захисту 

інтелектуальної власності. Незважаючи на зазначені проблеми, 

франчайзинг в Україні має великі перспективи стати стимулом розвитку 

малих і спільних підприємств. 
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