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АНАЛІТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОГЛЯД ТЕНДЕНЦІЙ І ЧИННИКИ 
РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ КОРПОРАЦІЙ 

НА ТЛІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН СУЧАСНОСТІ, ЗАГРОЗ, 
ВРАХУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО Й МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ 

 

АНАЛИТИЧЕСКИ-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР ТЕНДЕНЦЙ  
ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ НА ФОНЕ 
ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПЕРЕМЕН СОВРЕМЕННОСТИ И УГРОЗ С 
УЧЕТОМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 

 

ANALYTICAL AND INFORMATIONAL REVIEW TRENDS FACTORS OF 
INDUSTRIAL CORPORATIONS ON THE BACKGROUND OF THE 

PRESENT CHANGE GLOBALIZATION AND THREATS BASED ON 
DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXPERIENCE 

 

Вивчено можливості позиціонувати і використовувати машинобудівним корпораціям 
особливості АК з позиції чинника розвитку в умовах сучасної економіки. Визначено 
домінуючі умови поступу сучасної економіки, проаналізувано динаміку і тенденції розвитку 
машинобудівних корпорацій в світі, вітчизняних компаній, удосконалені типології 
підприємств, вибіркового порівняння їх відмінності, у тому числі на основі положень теорії 
синергетики, екомендовані зміни стану українських корпорацій. 
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Ключові слова: машинобудівні корпорації, синергетика, акціонерні товариства, 
промисловість. 

 

Изучены возможности позиционирования и использования машиностроительными 
корпорациями особенностей АК с позиции фактора развития в условиях современной 
экономики. Определены доминирующие условия развития современной экономики, 
проанализиована динамика и тенденции развития машиностроительных корпораций в мире, 
отечественных компаний, усовершенствована типология предприятий на основе 
выборочного сравнения их различий, в том числе на основе положений теории синергетики, 
рекомендовані изменения состояния украинских компаний. 

Ключевые слова: машиностроительные корпорации, синергетика, акционерные 
общества, промышленность. 

 

The possibilities of positioning and use of machine-building corporations AK features from 
the perspective of the development factor in today's economy. Identify prevailing conditions of 
development of modern economy, proanaliziovana dynamics and trends in the development of 
engineering corporations in the world, domestic companies improved typology of enterprises on the 
basis of selective comparison of their differences, including on the basis of the provisions of the 
synergetic theory, rekomendovanі change of state of the Ukrainian companies. 

Keywords: machine-building corporation synergy, joint stock companies, industry. 
 

Постановка пролеми. Незалежність держав, що входили в СРСР, перехід 
національних економік на ринкові відносини змінили форми власності, методи 
господарювання. Активізувалися приватні підприємці, товариства, механізми 
акціонування. Зміни зумовили перегляди переліків підприємств. Їх поступ, 
зазвичай, відбувався на основі державних промислових підприємств. Це 
призвело до створення акціонерних секторів в економічних системах. 

Розвиток акціонерних товариств (АТ, корпорацій, компаній, 
підприємств), корпоратизація національних економік і поширення акціонерних 
компаній (АК), ринкові відносини, інтеграція акціонерного й корпоративного 
секторів економічних систем зумовили формування інституціональних 
(корпоративних) економік. Одним з факторів поступу переробної 
промисловості, машинобудівних корпорацій в цих та інших умовах сучасної 
реальної економіки є застосування компаніями у комплексі спектру 
особливостей підприємств – АК. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми ринкової і 
корпоративної економіки, розвитку акціонерного й корпоративного секторів 
національних економік, поступу фондового ринку, корпоративного управління, 
організування діяльності АК, зокрема машинобудівних, вирішували В. 
Андронов, О. Ареф’єва, М. Білик та інші [1-3; 7; 13; 15, 16; 19-22; 24]. На основі 
наукових досліджень різних джерел інформації з використанням 
диференційних способів і підходів детерміновано квінтесенції й концепції, 
класифіковано та типологізовано АК, учасників корпоративних відносин, 
вивчено етапи еволюції, специфіку регулювання ринкової і корпоративної 
економіки, акціонерного й корпоративного секторів національних економічних 
систем, виявлено та згруповано проблеми, у ретроспективі проаналізовано їх 
сутність, природу і зміст, систематизовано чинники, ситуації й описано 
середовище виникнення проблем, визначено та запропоновано методи, 
узагальнено вектори руху, конкретизовано і уточнено напрями їх вирішення, 
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розроблено заходи, пропозиції й рекомендації із попередження, вирішення 
проблем, наведено результати апробації способів та підходів до їх вирішення в 
умовах сучасної економіки, окреслено перспективи досліджень. Це грунтовне, 
детальне аналізування можливості позиціонування, розгляду і застосування 
машинобудівними корпораціями особливостей АК як фактора поступу в умовах 
сучасної економіки. 

Метою публікації є оприлюднення результатів вивчення можливості 
позиціонувати і використовувати машинобудівним корпораціям особливості 
АК з позиції чинника розвитку в умовах сучасної економіки. Для її досягнення 
доцільно визначити домінуючі умови поступу сучасної економіки, 
проаналізувати динаміку і тенденції розвитку машинобудівних корпорацій в 
світі, вітчизняних компаній, удосконалити типології підприємств, вибірково 
порівняти їх відмінності, у тому числі на основі положень теорії синергетики, 
узагальнити результати дослідження, розробити пропозиції й навести 
рекомендації щодо зміни стану українських корпорацій. 

Об’єктом дослідження є процес поступу машинобудівних корпорацій в 
умовах сучасної економіки. Предметом є теоретико-методологічні положення 
розвитку компаній на основі врахування підприємствами особливостей АК. В 
дослідженні застосовано такі загальнонаукові і загальноекономічні методи, як 
аналізу (графічного, документів, історичного, кількісного, порівняльного, 
синергетичного, системного, ситуаційного, статистичного, структурного, 
трендового, факторного, функціонального, якісного), вибірки, групування, 
деталізації, конкретизації, логічного узагальнення, синтезу, систематизації, 
типологізації, положення теорій еволюції, кібернетики й синергетики, 
комплексний підхід, поєднуючий засади синергічного та системного. 

Результат дослідження. Ринкова економіка, орієнтована на поступ 
машинобудівних корпорацій і використання потенціалу АК, потребує 
уточнення їх назв, типів за організаційно-правовими формами (ОПФ) до 
специфіки еволюції економіки. 

Не оминула ця тенденція і Україну: ухвалено господарський кодекс, 
закони про акціонерні товариства й холдингові компанії [4; 11, 12] тощо. 
Диспути, полеміка і невирішені правові дилеми, юридичні колізії, прецеденти в 
корпоративній юриспруденції дозволили корекцію абревіатур ТзОВ, – 
товариства з обмеженою відповідальністю, – на обмеженої відповідальності 
(ТОВ), акціонерних товариств відкритого й закритого типів (ВАТ, ЗАТ) на 
публічні (ПАТ, ПуАТ) та приватні (ПрАТ). Її результатами є поява граф 
«публічні» і «приватні» АТ в статистичних щорічниках, припинення реєстрації 
ВАТ й ЗАТ, зміна їх загальної кількості на користь ПуАТ та ПрАТ (табл. 1). 

Ні в абревіатурах, ні у прописаних дефініціях АТ чи корпорацій і 
інтегрованих корпоративних структур (ІКС) не враховано, що вони є АК. Це не 
вигідно учасникам: «... підприємства, що ведуть асоційований бізнес, не мають 
... пільг в оподаткуванні, ведення консолідованої звітності потребує не лише 
досвідчених фахівців, але і додаткових витрат, підприємства ... не 
заінтересовані афішувати й легалізувати ... корпоративні відносини ...» [13]. 
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Таблиця 1 
Кількість АТ в Україні у 2006-2013 рр. 

Кількість за роками 
Назви 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
відкриті 11345 10895 10406 10058 9480 7769 7592 – 
закриті 21948 21503 21098 20502 19649 16479 15110 – 
публічні – – – – 194 967 1012 – 
приватні – – – – 172 1423 1497 – 
всього 33293 32398 31504 30560 29495 26638 25211 24982

Примітки: 1. На 01.11.2013 р. 2. Побудовано авторами за даними Державного комітету 
статистики (Держкомстату) України [6] 
 

Не враховано, що компанії класифікуються і типологізуються за різними 
ознаками. Вади теорії корпоративного управління гальмують просування 
підприємств на ринку. Незважаючи на це, триває їх розвиток. Важлива роль 
відведена  в ньому монополіям, якими нерідко є машинобудівні корпорації. 

В економічних науках явище монополії розглядається негативно. Тоді, як 
пояснити і відноситися до парадоксу зростання кількості машинобудівних 
корпорацій, феномену їх поступ в світі. Існування ознак функціонування і 
наявність тенденцій розвитку компаній в умовах сучасної економіки 
підтверджуються [5; 7, 8; 13, 14; 17, 18; 23]: 

1) ринкова економіка розвивається завдяки становленню бізнесу. Його 
поступ здійснюється на основі кооперації, що є фактором створення 
машинобудівних корпорацій. Результатами розвитку є глобалізація 
промисловості, інтернаціоналізація ринку, застосування альтернативних, 
додаткових і резервних джерел ресурсів, диверсифікація діяльності; 

2) машинобудівні корпорації відіграють важливу роль в поступі ринкової 
економіки, корпоративних і національних економік. Ринкова вартість галузевих 
лідерів, найуспішніших і найбагатших компаній, переважає показники 
бюджетів держав, що розвиваються. Глобалізація і інтернаціоналізація 
стимулюють створення нових підприємств, розвиток наявних. Монополісти 
ресурсів, ринків і виробництв, національні економічні системи, що беруть 
участь в інтеграційних економічних процесах, залежні від підприємств; 

3) у ході поступу машинобудівних корпорацій під дією їх політики 
активізується людський чинник, еволюціонують форми і системи оплати праці, 
мінімізуються витрати й втрати ресурсів, підвищується продуктивність праці 
персоналу компаній, покращується використання основних засобів, 
посилюються взаємокореляції та взаємозалежності між учасниками, 
прискорюються кооперування, диверсифікація і оновлення продукції, 
удосконалюється менеджмент підприємствами в умовах сучасної економіки; 

4) в 1970 р. зареєстровано 7 тис. корпорацій, зокрема машинобудівні, у 
1976 р. – 11 і 86 тис. філіалів, в 1990 р. – 24 тис. У 1990 рр. налічувалось 40 тис. 
компаній. Вони контролювали 250 тис. дочірніх і спільних підприємств, філій. 
До 1990 р. кількість підприємств збільшилась в 11 разів. У 2007 р. їм належало 
11% валового внутрішнього продукту. Вони працевлаштували 82 млн. осіб; 
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5) зараз є 37 млн. інвесторів і компаній, серед яких 43 тис. – це 
корпорації, що представляють різні галузі, в тому числі машинобудування. 
Кількість держав, де оперують філіали, перевищує число консульств і 
посольств, які мають за кордонами країни базування. Кількість співробітників 
підприємств, членів сімей рівна населенню Македонії; 

6) вартість активів найбільших публічних компаній рівна 159 трлн. дол. 
США. Річний обсяг продаж перевищив 200 млрд. дол., виручка склала 38, 
прибуток сягнув 2,43, капіталізація корпорацій рівна 39 трлн. дол. Вони 
працевлаштували 87 млн. осіб. 1318 з 43 тис. компаній застосовують перехресні 
директорати. З них 1% – це підприємства, що вертикально і горизонтально 
інтегровані. Ці 147 підприємств є власниками 40% світового капіталу. В 
середньому, кожне з 43 тис. підприємств пов’язане із двадцятьма іншими. В їх 
володінні більшість «блакитних фішок» і виробничих потужностей. 
Підприємства одержують 20% світового прибутку і контролюють галузі, 
зокрема машинобудування, на які припадає 60% світових доходів; 

7) капіталізація ста лідерів з двадцяти двох держав рівна 13 трлн. 597 
млрд. дол. 43 корпорації, в тому числі машинобудівні, походять з США. 
Вартість компаній рівна 6 трлн. 740 млрд. дол. чи 49,6% капіталізації ста 
лідерів. В першу десятку входять підприємства переробної промисловості. 
Четверте місце посідає Дженерал Електрік (General Electric, США). На десять 
англійських підприємств припадає 1,278 (9,4%), на сім китайських – 1 трлн. 145 
млрд. дол. (8,4%). Вартість підприємств з інших держав становить менше 5%; 

8) до лідерів віднесено японські корпорації, зокрема машинобудівні. 
Зростає кількість компаній з Малайзії, Сінгапура і Тайланда; 

9) динаміка приросту рівня капіталізації австралійських, бельгійських, 
датських, канадських, колумбійських і корейських корпорацій, в тому числі 
машинобудівних, впродовж 2008 – 2013 рр. перевищила 50%. Анхойзер-буш, 
Інк. (Anheuser-busch, Inc.) продемонструвала максимальний показник зростання 
вартості компанії – з 54 до 159 млрд. дол. Це забезпечило США перше місце за 
відносним приростом капіталізації підприємств (199,44%). Найбільше 
абсолютне зростання вартості підприємств належить США – 1 трлн. 300 млрд. 
дол. В першій п’ятірці за приростом капіталізації Самсунг Груп (Samsung 
Group, Південна Корея), Анхойзер-буш і Уелс Фарго (Wells Fargo, США); 

10) з сімнадцяти нових корпорацій, зокрема машинобудівних, що 
з’явилися в рейтингу ТОП-100, найбільше компаній із Австралії і США. 
Вартість останніх становить 522 млрд. дол.; 

11) за 2008 – 2013 рр. капіталізація корпорацій, в тому числі 
машинобудівних, зросла з 12,191 до 13,597 або на 1 трлн. 406 млрд. дол. 
(11,53%). Максимальний абсолютний приріст вартості компаній належить 
галузі нових технологій – 587 млрд. дол., відносний – сфері послуг (67,28%). 
Капіталізація американських підприємств в галузі новітніх технологій рівна 
1,643 з 1 трлн. 829 млрд. дол. чи становить 89,83%, 8 із 10 лідерів знаходяться 
на території США. Найбільша кількість американських підприємств з 
власністю в 0,924 (91,76%) із 1 трлн. 7 млрд. дол. функціонує і розвивається у 
сфері послуг, вісім з дев’яти підприємств також знаходяться на території США; 
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12) основними причинами розвитку машинобудівних корпорацій в 
умовах сучасної економіки є не типова поведінка, реакції диференційних груп 
учасників на не стандартні ситуації і стани, що виникають під час поступу 
економіки, машинобудування. 

Щодо українських машинобудівних корпорацій, то в 2013 р. вони не 
потрапили до рейтингу ТОП-100. В ньому опинились дев’ять польських 
компаній, тридцять російських підприємств і одне з Чехії [8; 14; 17, 18]. 

Отже, динаміка і тенденції розвитку провідних машинобудівних 
корпорацій засвідчують, принаймні, їх участь в існуючих й триваючих у світі 
складних процесах глобалізації ринкової економіки, інтернаціоналізації 
корпоративних та транснаціоналізації національних економік. Компанії 
відіграють важливу роль в поступі держав, промисловості, зокрема переробної і 
її галузей, інших видів економічної діяльності. 

Провідні машинобудівні корпорації в ході розвитку впливають на 
вітчизняні компанії, машинобудування, національну економічну систему 
України. З одного боку, за їх присутності національна економіка стає чутливою 
до глобальних криз, із іншого, стабільною, бо в разі внутрішнього дизбалансу і 
дестабілізації машинобудівні корпорації підтримують бізнес й філіали, 
інвестуючи у них для того, щоб сиплементувати поступ компаній, їх дочірніх та 
спільних підприємств, філій. Вони задають тон розвитку внутрішнього ринку 
праці, працевлаштовують працездатне населення [3; 5]. 

Власники провідних машинобудівних корпорацій під час поступу 
«підштовхують» український уряд до виходу на міжнародний фінансовий 
ринок, впровадження світових стандартів, особливо в сфері корпоративної і 
соціальної відповідальності, дотримання правил лістингу на біржах [5; 7], 
забезпечення на урядовому рівні реалізації стратегічних програм розвитку 
компаній, навчання підприємствами й рекрутингу кваліфікованих, досвідчених 
та компетентних менеджерів (експертів з управління), надання всебічної 
повномасштабної підтримки поступу нових машинобудівних корпорацій, 
освоєння і закріплення компаній на ринку, створення й використання передової 
техніки, ефективних технологій виробництва продукції, прийняття 
законодавчо-нормативної бази, що регулює акціонерний та корпоративний 
сектори національної економічної системи України, вирішення проблем із 
менеджментом діяльністю, з складовими елементами технології і способами, 
підвищення результативності управління підприємствами, стимулювання 
розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності тощо. 

Наслідки дії провідних машинобудівних корпорацій на вітчизняне 
машинобудування, українські компанії і підприємства розкрито в [7]. 
Результати досліджень дають загальну уяву про те, чому в державі мало 
вітчизняних і національних АК. 

Результати окреслюють сучасний і сьогоднішній стани української 
переробної промисловості, автомобілебудування, в тому числі на прикладі 
машинобудівних корпорацій, у порівнянні з зарубіжними – Дженерал моторз 
(General Motors), Крайслер (Chrysler Corporation, США), Нісан (Nissan Motor, 
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Японія), Опель (Adam Opel GmbH, Німеччина), Рено (Renault, Франція), 
Спайкер (Spyke, Голандія), Фіат (FIAT Group) тощо. 

Одержати нову інформацію про те, чому мало АК, стан вітчизняної 
переробної промисловості, українських машинобудівних корпорацій можемо, 
переглянувши отримані результати досліджень. Передбачено їх оновлення, 
поглиблення, розширення і уточнення на основі проведення грунтовного 
дослідження й застосування результатів детального аналізування динаміки, 
тенденцій поступу та стану вітчизняних машинобудівних корпорацій в 2013 р. 

Інвестиційна, інноваційна і технологічна відсталість позбавляє 
машинобудівні корпорації конкурентних переваг, конкурентоздатності 
продукції. Основними причинами є погіршення якості, підвищення цін на 
продукцію в зв’язку з замінами компаніями комплектуючих і сировини на 
дешевші, із здорожченням для підприємств енергетичних ресурсів, 
збільшенням витрат на паливно-мастильні матеріали. 

Витрати машинобудівних корпорацій на енергетичні ресурси в процесі 
виготовлення продукції є одними з найвищих в світі. 

Все це не могло не змінити і позитивно відобразитись на структурі 
собівартості продукції, не призвести до підвищення її вартості, виникнення й 
загострення в машинобудівних корпорацій дефіциту у оборотних коштах. Це 
обумовлено переглядом умов, призупиненням або розірванням договірних 
відносин компаній з контрагентами і споживачами продукції, проблемами в 
інформаційному забезпеченні процесів аналізування, управління оборотними 
коштами, із регулюванням їх складу й структури у системах заходів з 
антикризового менеджменту та кризового управління. Як наслідок, зменшення 
об’ємів замовлень на продукцію, їх відкликання, призупинення чи припинення 
надання послуг, виконання робіт і виготовлення товарів, зменшення в 
підприємств обсягів реалізації, виручки, річних продаж. 

Відсталість і застарілість основних засобів, заміни комплектуючих й 
сировини на доступніші для машинобудівних корпорацій, погіршення якості 
продукції, здорожчення та збільшення витрат на ресурси, підвищення цін на 
послуги, роботи і товари, конкуренція, присутність на ринку провідних АК, 
втрата переваг й конкурентоздатності – фактори, що не дозволяють збільшити 
кількість підприємств в умовах сучасної економіки, погіршують стан компаній 
у промисловості і її галузях, в машинобудуванні, які скорочують переліки АК у 
національній економіці України. 

Перш за все йде мова про зменшення кількості машинобудівних АТ, що 
засвідчено інформацією рис. 1, як про тип АК, що, на погляд авторів, з вагомих 
причин є одним із найбільш ефективних, затребуваних і перспективних для 
України в умовах сучасної економіки, й, звичайно, погіршення їх стану. 

З рис. 1 видно, що кількість АТ зменшується з 33293 в 2006 р. до 24982 у 
2013 р. (8311 або 75%). Це, на погляд авторів, негативна тенденція в розвитку 
машинобудівних корпорацій і акціонерного сектору національної економічної 
системи України. Вона припиняє використання окремих типів компаній, 
зменшує кількість підприємств. 
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Рис. 1. Зменшення кількості АТ в Україні у 2006-2013 рр., 

побудовано авторами за даними [6] 
 

Згідно з рис. 2, останні вже присутні на національних теренах. У 
перспективі, тенденція зумовить, щонайменше, не застосування АТ як 
ефективного, затребуваного і перспективного типу АК для України в умовах 
сучасної економіки. 

В акціонерному секторі національної економіки України домінують ЗАТ. 
У 2006-2012 рр. доля ВАТ відносно ЗАТ в середньому становила 50%. Часки 
ПАТ і ПрАТ у 2010-2012 рр. відносно кількості АТ в 2006-2013 рр. незначні 
(10% на 2013 р.). Основним чинником зменшення кількості і погіршення стану 
АТ є прийняття [11]. 
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Рис. 2. Результати ретроспективного аналізування кількості АТ за типами: 

побудовано авторами за даними [6] 
 

Якщо припустити, що 2006 р. є базовим для ВАТ і ЗАТ, а 2010 р. – для 
ПАТ й ПрАТ, то на наукових засадах, побудувавши графік динаміки, можна 
об’єктивніше встановити тенденції, які спостерігаються в ході поступу 
машинобудівних корпорацій та акціонерного сектору національної економічної 
системи України (рис. 3).  

Отже, зменшення кількості машинобудівних АТ відкритого і закритого 
типів компенсується збільшенням АК публічного, приватного типів. 
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Рис. 3. Результати ретроспективного аналізування динаміки, тенденцій 

розвитку акціонерного сектору національної економіки України:  
побудовано авторами за даними [6] 

 

З-поміж факторів зменшення кількості і погіршення стану 
машинобудівних АТ зростання кількості АК, що представляють групу ІКС 
(компаній, підприємств) й корпоративний сектор національної економічної 
системи України (табл. 2). 

Таблиця 2 
Кількість ІКС в Україні у 2006-2013 рр. 

Кількість за роками 
Основні типи 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
консорціум 80 84 84 89 92 92 94 94 
концерн 406 403 400 396 390 387 373 354 

корпорація 824 842 849 862 866 872 862 840 
Примітка. Побудовано авторами за даними [6] 

 

З табл. 2 видно, що поширення ІКС в машинобудуванні прискорилося у 
порівняні з іншими АК із прийняттям [11]. Причина в тому, що з 2010 р. ВАТ і 
ЗАТ повинні були юридично стати ПАТ і ПрАТ. З зрозумілих, раціональних 
мотивів, що породжені його недосконалістю, учасники не бажають це робити 
на практиці. Вони вимушені використати прототипи, аналоги ВАТ і ЗАТ, 
альтернативні ОПФ. Аналоги, альтернативні ОПФ, мають забезпечити поступ 
компаніям за наявних бюджетів ресурсів в умовах сучасної економіки. Є інший 
варіант подолання правової кризи розвитку акціонерного сектору національної 
економіки України – припинити діяльність завдяки механізмам банкрутства. 

Тенденція збільшення кількості ІКС в умовах сучасної економіки 
пояснює зменшення кількості машинобудівних АТ у національній економічній 
системі України: по-перше, вони є складовими і основою створення 
машинобудівних корпорацій; по-друге, зливаючись, ВАТ й ЗАТ стають 
основою формування та поступу холдингів; по-третє, частина з АТ відкритого і 
закритого типів, що не в змозі вести подальшу боротьбу за ринок у ролі ПАТ, в 
якості ПрАТ, у структурі машинобудівних корпорацій й холдингів, розвиватись 
визнані банкрутами та ліквідовані як суб’єкти господарювання. Отже, 
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зменшення кількості машинобудівних корпорацій на користь збільшення ІКС є 
закономірністю. 

Серед машинобудівних корпорацій, що розвиваються, варто виділити 
ВАТ «Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» і ПАТ «Крюківський вагонобудівний 
завод» (м. Кременчук), ЗАТ «Єврокар» (с. Соломоново), ПАТ «Автомобільна 
Компанія «Богдан Моторс» й «Українська автомобільна корпорація» (м. Київ), 
«Азовмаш» (м. Маріуполь), «Запорізький автомобілебудівний завод» та «Мотор 
Січ» (м. Запоріжжя), «Конвеєрмаш» (м. Миколаїв), «Новокраматорський 
машинобудівний завод» (м. Краматорськ) [7; 9, 10; 13; 17; 23]. 

Основними проблемами розвитку машинобудівних корпорацій є приріст 
виручки, що, інколи, не супроводжується пропорційним зростанням прибутку, 
рівня рентабельності. Це пояснюється освоєнням виробничих потужностей. Її 
приріст супроводжується збитками, бо рівень продуктивності, що відповідає 
точці беззбитковості, ще не досягнутий. Спостерігається ефект «операційного 
важеля». Він підтверджує непропорційність змін виручки і прибутку. 

Взірцем вирішення проблем поступу машинобудівних корпорацій, що, на 
погляд авторів, заслуговує уваги є «АК «Богдан Моторс». 

«Богдан Моторс» є головним виробничим активом корпорації «Богдан». 
Об’єднавши виробничі потужності ВАТ «Луцький автомобільний завод» (зараз 
ДП «Автоскладальний завод №1», м. Луцьк) і «Черкаський автомобільний 
завод «Богдан» (раніше ДП «Автоскладальний завод №2», тепер ПАТ 
«Черкаський автобус», м. Черкаси), сьогодні «Богдан Моторс» є 
автомобілебудівним підприємством з сучасними потужностями [9; 10]. 

В 2008-2011 рр. «Богдан Моторс» і корпорація «Богдан» 
характеризувалися погіршенням показників фінансово-економічної діяльності 
підприємств корпоративної структури. Погіршення було викликано фінансовою 
кризою 2008-2009 рр. 

Зниження купівельної спроможності споживачів продукції 
автомобілебудування в 2009-2010 рр., основною причиною якого є зменшення і 
згортання, призупинення автокредитування, спонукало зниження темпів 
приросту ринку й об’ємів виробництва товарів, виконання робіт та надання 
послуг. Це не дозволило завантажити виробничі потужності. Вони в «Богдан 
Моторс» у складі і структурі корпорації «Богдан» розраховані на виготовлення 
120 тис. автівок в рік [9; 10]. Неповне завантаження призвело до зменшення 
обсягів виробництва з 83316 автівок до 14393 (83,7%). 

Незважаючи на проблеми розвитку, «Богдан Моторс» в результаті 
реалізації заходів антикризового корпоративного управління є одним з лідерів у 
переліку найбільших українських машинобудівних корпорацій, в галузі 
автомобілебудування, зберігає перші позиції на ринку. 

«Богдан Моторс» виготовляє легкові автівки під торговими брендами 
«Богдан», «ВАЗ», «Субару» (Subaru, Японія), «Хюндай» (Hуundai, Південна 
Корея), автобуси, вантажівки, тролейбуси. 

Перспективним шляхом поступу для «Богдан Моторс» є вихід на нові 
ринки. Експорт продукції дає змогу збільшити об’єми виробництва, покращити 
показники компанії і стан підприємства. Орієнтація на вітчизняного споживача 
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надалі залишається важливим напрямом. З 2009 р. і до тепер підприємство 
повільно, однак впевнено нарощує, розширює виробництво продукції. Із 14393 
автівок, виготовлених в 2009 р., приріст виробництва у 2011 р. сягнув позначки 
в 20539, склавши 42,7%. В 2012 р. виготовлено 32 тис. автівок, збільшено 
приріст обсягів виробництва продукції на 58% у порівнянні з 2011 р. 

«Богдан Моторс» використовує матеріали, сировину і комплектуючі, що 
отримуються від контрагентів. Ризиком для компанії залишається залежність 
від постачальників енергоресурсів, паливно-мастильних матеріалів. Він 
зменшується завдяки укладанню з контрагентами договорів про взаємовигідну 
довгострокову співпрацю під час виробництва продукції. 

Отже, наслідками зменшення кількості машинобудівних АТ і погіршення 
стану компаній є зниження темпів, призупинення розвитку підприємств, поява 
небезпечних тенденцій, явищ й процесів для учасників, акціонерного сектору та 
національної економіки України. 

Щоб підтвердити чи спростувати доречність поширення ІКС у 
машинобудуванні, необхідно досліджувати негативні явища, які можуть мати 
місце за їх створення, поширення й поступу в умовах сучасної економіки. 

Незважаючи на окремі успіхи у розвитку українських машинобудівних 
корпорацій в умовах сучасної економіки, їх стан є складним. 

Пояснити збільшення кількості машинобудівних корпорацій методами 
класичної економічної теорії на практиці якщо не неможливо, то маловірогідно. 
Теорія не має інструментарію для пояснення протиріччя на наукових засадах. 

Проаналізувати суперечність з позицій явища економічних наук, умов 
сучасної економіки намагалися в 16: монополії не руйнують ринок. Це форми 
і методи природного поступу економічних систем, що рятують його від криз 
перевиробництва продукції, зокрема тієї, яка продукується машинобудівними 
корпораціями (конкретизовано нами. – Авторський колектив). 

Упереджене ставлення до машинобудівних корпорацій зумовлено двома 
причинами: меркантильні мотиви і застосування недосконалих методів для 
дослідження компаній. Їх доцільно вилучати з економічних наук, із 
корпоративного управління. Слід виділити з переліків підприємств найбільш 
ефективні в умовах сучасної економіки, враховуючи ставлення наук, 
грунтовніше аналізувати АК на відмінності, звертаючись до досягнень шкіл 
економічної теорії. 

Оскільки перехід національних економічних систем на ринкові відносини 
змінив форми власності, зумовив перегляди переліків підприємств і 
машинобудівних корпорацій, дослідити відмінності АК можемо на основі 
аналізування їх типологій (табл. 3). 

Авторська типологія машинобудівних корпорацій і АК, що наведена в 
табл. 3, є комплексною й поліфункціональною. По вертикалі перелічено типи 
підприємств за історією генези, ОПФ, умовами і структурою, послідовністю 
створення суб’єктів господарювання, галузями й типами бізнесу, в які залучені, 
рівнями та секторами економічних систем, що розвиваються на їх основах.  

По горизонталі авторами запропоновано типологізувати підприємства за 
формами власності. 
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Теоретична цінність і практичне значення типології в тому, що 
представлена узагальнена інформація є основою для чіткої орієнтації у формах 
власності, абревіатурах назв, переліку підприємств за критерієм «ОПФ», в 
змісті, який за ними криється, для оперативного пошуку й порівняння 
необхідних ознак, детекції, ідентифікації та аналізування відмінностей 
поширених типів АК на кшталт корпорацій, у тому числі в машинобудуванні. 

Таблиця 3 
Типи і послідовність створення АК 

 
 

Примітки: 1. Поширені ОПФ. 2. БМЗ – підприємства, що створюються без використання механізмів злиття (на 
основі об’єднання фізичних, юридичних осіб), ДГВ – договірні відносини, ДСГ – домашні і сімейні 
господарства, Е – рекрутинг експертів; М, С, В – малий, середній й великий бізнес, МЗ – створюються з 
застосуванням механізмів злиття (інтеграція юридичних осіб), наявний синергетичний ефект; ПКУ – розвиток 
на основі принципів корпоративного управління, ВГС – виробничо-господарські структури, ПУК – пайова 
участь в капіталах, ВГО – виробничо-господарські об’єднання, СКУ – використання та поступ систем 
корпоративного управління, СНЕК – сектори і рівні національних економік, ТДВ – товариства додаткової 
відповідальності. 3. Публічні компанії в США, інших країнах. 4. В США, у економічній теорії корпораціями 
називають більшість підприємств. 5. Винятком є трести. 6. ВГС й ВГО формують загальний та єдиний перелік 
корпоративних підприємств (корпоративних структур). 7. Побудовано авторами. 
 

Машинобудівні АТ доречно формувати тоді, коли їх поступ планується 
на основі залучення і використання в процесі розвитку компаній потенціалів 
фізичних й (чи) юридичних осіб з однаковими, подібними потребами, рівними 
або тотожними можливостями, однаковими за метою, формами власності та 
(чи) ОПФ, видами діяльності і галузями або наближеними, спільними 
виробничо-соціальними інтересами, мотивами участі. Основними результатами 
є заснування нових підприємств і збільшення статутних фондів 
функціонуючих, рекрутинг експертів, впровадження й застосування систем 
корпоративного управління, поступ корпоративної політики, одержання статусу 
учасника, консолідація, підвищення конкурентоздатності продукції, 
розширення горизонтів ринку збуту товарів, робіт та послуг, нарощення об’ємів 
виробництва, отримання можливостей  використати особливості АК як фактора 
розвитку в умовах сучасної економіки, переглянути рівні економічної і 
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корпоративної безпеки суб’єктів господарювання, інколи інтеграція з 
партнерами, конкурентами й ефекту синергізму. АТ є основою створення ІКС. 

Натомість машинобудівні корпорації доцільно формувати тоді, коли їх 
поступ планується на основі залучення і використання в процесі розвитку 
компаній потенціалів юридичних осіб, що різняться метою, за формами 
власності й (чи) ОПФ, можливостями, видами діяльності, галузями, але 
власники та персонал яких має відносно однакові і подібні потреби, інтереси, 
мотиви, здібності, вміння й навички, завдання, функції та обов’язки. 
Результатами є створення інноваційних компаній, рекрутинг експертів, поступ і 
удосконалення систем, технологій й методів управління підприємствами, 
перегляд та покращення політики, інтенсифікація консолідації, посилення 
зв’язків між учасниками, збільшення рівня керованості, забезпечення і 
виробництво висококонкурентоспроможної продукції, проникнення, 
закріплення, освоєння й утримання ринку нових товарів, робіт та послуг, злиття 
і поглинання майна, ресурсів партнерів, збутовиків, конкурентів, посередників 
й постачальників тощо, одержання синергізму від розвитку компаній, 
організування та фінансування підготовки експертів, формування стратегічних 
альянсів і кластерів, поширення корпоративних мереж, подальше застосування 
особливостей АК у ролі чинника розвитку в умовах сучасної економіки, 
підвищення рівнів економічної й корпоративної безпеки підприємств. 

Проведемо експеримент, апробуючи можливості типології на прикладі 
порівняння інформації про ознаки, відмінності і властивості поширених ОПФ, 
що представляють акціонерний сектор машинобудування й інституціональний 
рівень національної економіки України. Відповідно до даних Держкомстату 
України, це АТ, корпорації і холдинги. 

Розвиток машинобудівних АТ (рис. 4) в порівнянні з заснуванням 
корпорацій і створенням холдингів є поширеним способом одержання статусу 
учасника. 

 
 

Класифікації АТ 

 
 

Типології АТ 

 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Типи, послідовність організаційно-управлінської трансформації 

машинобудівних корпорацій: побудовано авторами 
 

Результати еволюції фундаментальних ідеологій виникнення і практик 
поступу машинобудівних корпорацій схематично проілюстровано на (рис. 5). 
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Рис. 5. Типи, послідовність розвитку і поширення машинобудівних 
корпорацій: побудовано авторами 

 
 

Мотивами поступу машинобудівних АТ, корпорацій і холдингів в 
машинобудуванні є забезпечення й отримання можливостей, у першому 
випадку, застосувати ознаки АК в умовах сучасної економіки у галузях 
переробної промисловості, в другому, централізовано управляти операційною 
діяльністю підприємств на основі делегування акціонерами функцій тактичного 
менеджменту експертам, у третьому, змінювати внутрішнє (ендогенне) 
середовище виробничо-господарської діяльності. 

Відмінності і, зокрема, основні переваги машинобудівних АТ перед 
корпораціями й холдингами визначаються особливостями поступу АТ. 
Особливості розвитку АТ визначаються типовими етапами і специфікою 
заснування компаній. 

Аналізуючи етимологію організаційних структур управління 
машинобудівних корпорацій, виявлено, що перші компанії, наприклад, Форд 
моторз (Ford Motors Co., США), Дженерал моторз розвиваються, 
використовуючи догми і ортодоксальний підхід до менеджменту, 
запропонований Г. Фордом. Класичною економічною теорією підприємства, що 
застосовували прапринципи корпоративного управління, названі корпораціями 
«фордівського» типу 22; 24; 20, 21. 

Їх політикою передбачені акцент на вертикальний менеджмент 
машинобудівними корпораціями, чіткий розподіл горизонтальних зв’язків між 
функціональними управлінськими службами, виробничими підрозділами 
компаній і учасниками, використання лінійних структур управління 
підприємствами, розподіл функцій з пріоритетом вертикальних, надання 
преференцій адміністративним методам менеджменту [20, 21. 

З плином часу, «фордівські» машинобудівні корпорації втрачають перше 
місце. Лідером є компанії «слоунівського» типу. На відміну від перших, в 
других вітається впровадження економічного примусу і стимулювання 24; 20, 
21. Їх застосування дозволяє реорганізувати несучасні «фордівські» корпорації 
в горизонтально інтегровані конгломерати різнопрофільних підприємств. В 
результаті реорганізації, служби і підрозділи здобули економічну незалежність, 
спрощено оперативний менеджмент. Це підвищило ефективність управління 
машинобудівними корпораціями, бо в основі стратегічного менеджменту 
компаніями лежало використання контрольних пакетів акцій підприємств. 
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Запропонований А. Слоуном підхід до управління машинобудівними 
корпораціями апробований на прикладі Дженерал мотроз. Практика засвідчила, 
що корпорації «слоунівського» типу ефективніші за «фордівські». 

В ХХ ст. розвиваються машинобудівні корпорації, що відрізнялись від 
класичних. Цей тип компаній одержав назву «нових» 24; 20, 21. 

Їх політикою передбачені акцент на вертикальну інтеграцію і 
консолідацію учасників, віртуальність й нечіткість полів діяльності 
машинобудівних корпорацій. Головним капіталом є інтелектуальний. Його 
проявами і різновидами є знання, вміння, навички персоналу компаній. 
Джерелами фінансування підприємств є активи пенсійних і страхових фондів, 
інституціональних учасників. Політикою передбачено зростання ваг, рівнів 
ефективності контролювання контрагентів і споживачів продукції, 
превалювання кадрового капіталу над матеріальним. 

Згідно з [3; 20, 21], машинобудівними корпораціями «нового» типу є 
мереживні компанії, підприємства «зворотної диверсифікації» (виводять із 
основного виробництва непрофільну продукцію, в тому числі машинобудівну 
(конкретизовано нами. – Авторський колектив), і які концентрують зусилля на 
продукуванні майбутніх товарів, робіт й послуг), що спеціалізуються на 
аутсорсингу, багато- та транснаціональні корпорації. 

Забезпечення ефективного менеджменту діяльністю підприємств в 
результаті поєднання інтересів з делегуванням повноважень централізованого 
регулювання діяльності – це основні переваги машинобудівних корпорацій 
перед АТ і холдингами. 

Перевагами холдингів перед машинобудівними АТ і корпораціями є 
адаптація учасників до умов глобалізації й постіндустріального суспільства, 
володіння, концентрація та накопичення, оптимальне розпорядження 
капіталом, ефективне вирішення проблем стратегічного і тактичного 
менеджменту, природня пристосованість для поступу компаній в умовах 
сучасної економіки, існуючого середовища. 

Основними недоліками машинобудівних АТ, корпорацій і холдингів є: 
1) дефіцит експертів, податковий тиск, проблеми в співпраці 

машинобудівних АТ з реєстраторами, із процедурою емісій акцій компаній, з 
торгівцями корпоративними цінними паперами, розбіжності у звітності ПАТ і в 
обліку ПрАТ, щорічний розмір прибутків, доходів [25]; 

2) неефективність прийняття і виконання стратегічних рішень. Причиною 
є правова рівноправність учасників. Практика свідчить, що досвідчені 
учасники, особливо співвласники машинобудівних корпорацій, неоднаково 
бачать шляхи вирішення проблем стратегічного розвитку і операційної 
діяльності компаній. Це основа конфронтації учасників, прийняття 
неоптимальних рішень, виникнення надмірної кількості і неконтрольованих 
корпоративних конфліктів. Недоліком є делегування окремих функцій 
тактичного менеджменту. В умовах сучасної економіки, серед яких 
конкуренція, вибір конкурентоспроможних форм власності і ОПФ, формування 
конкурентних переваг, прийняття непопулярних рішень на кшталт 
вищеозначеного є загрозливим як для учасників, так й небезпечним для 
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підприємств. Часткове делегування звужує театр дій учасників, обмежує поле 
операційної діяльності підприємств до допоміжних галузей машинобудування і 
суспільного виробництва; 

3) невиключені ризики, за яких пошук, залучення нових учасників, 
введення і удосконалення складів їх груп, формування з них елементів 
архітектури механізмів, структур систем менеджменту машинобудівними 
холдингами, розширення кола учасників може відбуватись, по-перше, із 
порушенням прав, без використання легітимних способів, наприклад, купівлю 
контрольних пакетів акцій компаній, по-друге, злочинним шляхом, приміром, 
не лише з нівелюванням норм бази, регулюючої сектори національної 
економічної систем України, але й недотримання нормативів, за допомогою 
незаконних, не дозволених злиттів, несанкціонованих поглинань та рейдерства, 
по-третє, присвоєння статусу учасника може відбуватись примусово. 

Варто наголосити, що нівелювання норм бази, недотримання нормативів, 
не дозволені і незаконні злиття, несанкціоновані поглинання – це, переважно, 
помилки, що фатальні для АК. Вони робляться часто не експертами в ході 
поступу машинобудівних корпорацій, застосування тих або інших АК для 
задоволення потреби у накопиченні капіталу. Поширеність такого роду 
тенденцій засвідчує практика корпоративного управління і досвід розвитку АК. 
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Рис. 6. Схематична ілюстрація місця концепцій дослідження етапів, 
тенденцій і результатів розвитку систем в основі теорій еволюції, 

кібернетики, синергетики: побудовано авторами 
 

Попередню інформацію, одержану під час експерименту з апробації 
можливостей типології, можемо доповнити за рахунок додаткової, отриманої в 
результаті розширення його меж і ускладнення шляхом проведення аналізу АК 
на відмінності на основі використання засад теорії синергетики. 

В науковій літературі є концепції і методи для дослідження етапів, 
тенденцій, результатів поступу складних систем, якими доречно тлумачити 
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машинобудівні корпорації й холдинги. Концепції і способи формують основи 
еволюційної теорії, кібернетики й теорії синергетики (рис. 6). 

Еволюційна теорія, що не враховує перехідні і революційні процеси 
поступу, за сутністю принципово не відрізняється від підходів кібернетики. 
Тому першу слід розглядати в ролі складової останньої (на рис. 6 це показано 
пунктирною стрілкою). 

Сутність кібернетики в тому, що розвиток систем розглядається як 
рівноважний і саморегульований процес, який може тлумачитися у якості 
зворотного чи оберненого. 

Теоретичною основою синергічного підходу є результати аналізування 
природи і потенціалу кооперації, в ході якої відбувається взаємодія, 
скоординована співпраця між індивідами з однаковими й спільними інтересами. 
Економічні процеси розділено на дисипативні і рівноважні [3; 20, 21]. В 
рівноважних системах поступ неможливий. Тільки дисипативні мають 
здатність до розвитку. І чим далі процес поступу знаходиться від стану 
рівноваги, тим він ефективніший. 

Цей підхід відрізняється від звичного для класичної економічної теорії. 
Основи еволюції законів ринку представлені догмами, парадигмами і 
парадоксами досягнення станів рівноваги. Розглянутий І. Пригожином підхід 
ставить під сумнів ефективність принципів управління системами, що 
враховують засади кібернетики. Особливо підривалась довіра до принципу, за 
яким основним завданням управління є створення засобів, що компенсують і 
нівелюють впливи збурень на об’єкти менеджменту. Натомість І. Пригожин 
стверджував, що збурення розвивають системи. 

Г. Хакеном було запропоновано аналізувати поступ складних і 
самоорганізацію відкритих систем на основі синергічного підходу. Основним 
постулатом є положення, за яким нерівноважність створюється і зберігається за 
рахунок потоків ресурсів з зовнішнього (екзогенного) середовища 
функціонування. Нерівноважність веде до створення складних і стійких 
структурами систем, до самоорганізації. Системи розвиваються завдяки 
нерівноважності і самоорганізації 20, 21. 

Результати досліджень І. Пригожина і Г. Хакена різняться. Проте ними 
аналізуються подібні явища і процеси. Вони науково довели: узгоджена 
когерентна дія різних сил за певних умов може проявитися в ефектах 
емерджентності, мультиплікації, синергізму тощо. Ефекти сприяють розвитку 
систем, забезпечуючи перетворень їх станів 3; 20, 21. 

Наслідком застосування синергічного підходу є розширення категорійно-
понятійного апарату сучасної економічної теорії за рахунок доповнення 
поняттям синергічного поступу. Це універсальна категорія для опису 
перетворень станів гетерогенних економічних систем під час розвитку, що 
відбуваються в квазістаціонарних, перехідних і стаціонарних режимах 
функціонування, за криз, у нестійких станах, які ведуть до прийняття 
дуалістичних рішень. Загальновизнаними ознаками синергізму від поступу 
систем є наявність структурних (якісних), фазових перетворень їх станів, 
невизначеність, нелінійність, необерненість, нерівноважність 3; 20, 21. 
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Автори вважають, що синергічний розвиток – це універсальна категорія 
для опису поступу гомогенних систем, які створюються в результаті інтеграції 
елементів, що викликає заміщення (природні зміни або метаморфози, штучні 
трансформації чи перетворення) станів систем, які є основною причиною 
виникнення і збереження ефекту синергізму. Заміщення або мутація є 
невід’ємними ланками еволюції, «руху вперед», розвитку систем. На відміну 
від існуючих, в запропонованій дефініції слово «гетерогенні» заміщується 
словом «гомогенні», синергізм від розвитку систем зумовлюється виникненням 
ефекту синергізму, решта ефектів не враховуються. 

Гетерогенні економічні системи складні. Вони формуються з різних 
елементів. Останні диференціюються за критеріями. Гомогенні формуються з 
однорідних, із аналогічними чи подібними властивостями. Поступ 
машинобудівних корпорацій і холдингів на основах теорії синергетики, 
синергічного підходу може відбуватись за дотримання учасниками наступних 
умов. Це побудова і покращення однорідних структур управління. Їх виконання 
зумовлює потребу в зміні ознак систем. 

Тепер під синергізмом від розвитку машинобудівних корпорацій 
більшість з фахівців із економічної теорії і корпоративного управління 
розуміють такі ознаки компаній, як перетворення станів підприємств, 
одержання можливості розвиватися еволюційно й революційно, з проявами 
амбівалентності, багатофазності, емерджентності, узгодженості, багаторазові та 
систематичні зміни фазових портретів. Ці прояви ведуть до виникнення ефекту 
синергізму, збільшення кількості елементів, ускладнення систем, змін 
інтенсивності і сил, перерозподілів кореляцій 20, 21. 

Основи кібернетики і синергетики аналогічні. Це концепція динаміки і 
методологія самоорганізації систем. Самі концепції різняться. Якщо основою 
кібернетики є загальна теорія управління рівноважними системами, то 
синергетики – нерівноважними. 

Недоліком досліджень ефекту синергізму від розвитку машинобудівних 
корпорацій є те, що він аналізується не в розрізі граней призми, не у площині 
притаманних йому типів, а в контексті інших. Ні в економічній теорії, ні на 
практиці корпоративного управління не робляться спроби виокремити ефект і 
проаналізувати його сутність. 

Причиною виникнення ефекту синергізму від розвитку машинобудівних 
корпорацій є метаморфози і трансформації структур управління. Структури 
охоплюють служби, підрозділи і учасників, види економічної, операційної 
діяльностей компаній. Малоімовірним є «моментальне» визначення ефекту, 
зокрема від поступу підприємств, бо його сутність складна. 

Типологія ефектів синергізму від розвитку машинобудівних корпорацій 
схематично проілюстрована на (рис. 7). 

З рис. 7 видно, що, крім первинних ефектів, варто розрізняти похідні. 
Вторинні стосуються, як правило, операційної діяльності компаній. Лише після 
аналізування особливостей економічної і операційної діяльностей підприємств, 
проблем їх поступу, визначення типових ефектів, що можуть мати місце в 
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компаніях й узагальнення результатів доречно переходити до розрахунку 
ефекту від розвитку машинобудівних корпорацій. 

 
 Основні ефекти синергізму 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7. Типи ефектів синергізму від розвитку машинобудівних корпорацій: 

побудовано авторами 
 

Якщо проаналізувати різниці між машинобудівними корпораціями і 
холдингами на основі використання засад теорії синергетики, то з її положень 
витікає, що компанії є складними функціонуючими організаційно-
економічними системами із синергізмом від розвитку й ефектами синергізму як 
спільними ознаками підприємств. 

Машинобудівні корпорації захищають і забезпечують протекцію 
компаніям, а відтак, захищають учасників від негативних впливів середовища. 
Захист є природною, а протекція – штучною реакціями систем на агресивне 
зовнішнє середовище. Завдяки делегуванню функцій тактичного менеджменту 
відбуваються перетворення станів підприємств. 

Результатом перетворень станів машинобудівних корпорацій є перегляд 
їх організаційно-економічної сутності. В компаній виникають не тільки 
екзогенні, однобічні зв’язки, а і ті, що покликані метаморфізувати, 
перетворювати ендогенне середовище. Ініційовані, зазвичай, 
внутрішньофірмовими учасниками покращення і поступ кореляцій підприємств 
з внутрішнім, внутрішньофірмовим середовищем спонукають перетворення 
систем взаємодії із зовнішнім. В підприємств з’являється можливість не лише 
реагувати на дії, метаморфози і трансформації зовнішнього середовища, але й 
прогнозувати та впливати на них. Розвиток підприємств, кількісні зміни і 
трансформації внутрішньофірмового середовища призводять до якісних: 
удосконалення систем управління, покращення середовища, змінювання станів, 
поступу підприємств. 

Отже, машинобудівні корпорації за критерієм «форми зв’язків ОПФ з 
середовищем» є типом АК, що відносяться до перехідних, бо, до слова, на 
відміну від синдикатів, які є екзогенними, і холдингів, що є ендогенними, не 
мають прямого відношення до екзогенних й ендогенних. 

управлінський інноваційний кадровий економічний 

маркетинговий 

інформаційний 

логістичний 

управлінський 

аутсорсингу 

технологічний 

«мозкового штурму» зростання 
ефективності, 
капіталізації, 

фінансової стійкості 

первинні 

вторинні 
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Узагальнення результатів аналізування машинобудівних корпорацій і АК 
на відмінності дозволяє виявити методологічні розбіжності, виділити з 
переліків підприємств ефективні в умовах сучасної економіки. Зважаючи на 
результати, до ефективних за рівнями складності заснування і ОПФ, ступенями 
результативності, функціональності в машинобудуванні, й таких, що, на погляд 
авторів, мають розвиватися зачислені наступні: перше місце посідають АТ, 
друге за корпораціями, третє – холдингами. 

Маніпуляції з результатами дозволять зробити не тільки це, а і 
переглянути, розширити, удосконалити класифікації й типології АК, 
доповнити, укомплектувати новими ознаками та типами класифікатори 
промислових, машинобудівних корпорацій. Застосування класифікаторів 
полегшить управління компаніями. Це підвищить рівень ефективності 
управління, сприятиме розвитку підприємств в умовах сучасної економіки. 

Повернути машинобудівним корпораціям переваги, конкурентоздатність 
в умовах сучасної економіки можливо коштом активізації компаній на ринку і 
пошуку нових джерел, мобілізації наявних бюджетів ресурсів, забезпечення їх 
використання у процесі розроблення, реалізації заходів з генерації 
підприємствами ефекту синергізму. Він генерується без втрат, значних витрат 
ресурсів. Для генерування ефекту експертам потрібно вести пошук, залучати 
нових учасників, удосконалити таксономію і склади груп, сформувати з 
учасників елементи архітектури механізмів, структури систем менеджменту 
підприємствами, продовжити розширювати коло учасників. 

Основними ознаками ефекту синергізму є залучення машинобудівними 
корпораціями з зовні, накопичення компаніями додаткових і концентрація 
резервних ресурсів, цільове розпорядження, їх «вільне» застосування в ході 
вирішення проблем поступу підприємств, їхньої операційної діяльності. 
Використання ефекту забезпечує і дозволяє покращити стан підприємств за 
рахунок нелінійного розвитку в умовах сучасної економіки, національної 
економічної системи України. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, розвиток машинобудівних 
корпорацій в умовах сучасної економіки є змінами у успіхах менеджменту 
підприємств в роботі з гармонізації корпоративного управління і розвитку 
культури менеджменту, гуманізації корпоративних відносин, ознак й поведінки 
компаній на ринку, набуттям нових властивостей у процесі діяльності 
підприємств в існуючому середовищі. Їх наслідком є еволюційний чи 
революційний переходи ВГС і ВГО з якісно нижчих станів до вищих завдяки 
трансформаціям зв’язків між учасниками, складу й структури виробничо-
господарських систем. 

Результати досліджень стосуються актуальних теоретико-методологічних 
питань корпоративного управління. Під час дослідження визначено умови 
розвитку сучасної економіки, проаналізовано тенденції поступу 
машинобудівних корпорацій, корпорації і холдинги на відмінності, в тому числі 
на основі положень теорії синергетики. На основі узагальнених результатів 
досліджень удосконалено типологію, наведено уточнену послідовність 
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створення компаній, розроблено пропозиції і рекомендації щодо покращення 
стану підприємств, машинобудування України. 

Узагальнено результати вивчення і підтверджено можливість 
застосування машинобудівними корпораціями особливостей АК з точки зору 
чинника поступу в умовах сучасної економіки. 

Подальші дослідження слід присвятити грунтовному вивченню однієї з 
властивостей і особливостей машинобудівних корпорацій, якою є ефект 
синергізму. Завдяки йому компанії не втрачають ефективність, ринкову 
привабливість і функціональність. Доцільно вивчити причини виникнення, 
типи ефекту, практичні аспекти проблем генерування і управління синергізмом 
від розвитку підприємств в умовах сучасної економіки, розробити методику 
розрахунку ефекту. 
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ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: МЕТОДИ ТА 

ІНСТРУМЕНТИ 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 
МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

ECONOMIC REGULATION OF LAND RELATIONS: METHODS AND 
INSTRUMENTS 

 

У статті висвітлено теоретичні та методологічні основи економічного регулювання 
земельних відносин. Під економічним регулюванням земельних відносин пропонується 
розуміти сукупність існуючих методів і інструментів, що опираються на правові норми та 
діють у відповідності з об’єктивними економічними законами. Обґрунтовано методи та 
інструменти економічного регулювання земельних відносин, які відповідають потребам 
сьогодення та узгоджуються із загальною політикою держави, яка націлена на дерегуляцію 
господарської діяльності та децентралізацію  влади.  

Ключові слова: земельні відносини, економічне регулювання земельних відносин, 
методи, інструменти, економічне стимулювання. 

 

В статье освещены теоретические и методологические основы экономического 
регулирования земельных отношений. Под экономическим регулированием земельных 
отношений предлагается понимать совокупность существующих методов и инструментов, 
которые опираются на правовые нормы и действуют в соответствии с объективными 
экономическими законами. Обоснованы методы и инструменты экономического 
регулирования земельных отношений, которые отвечают потребностям сегодняшнего дня 
и согласуются с общей политикой государства, которая нацелена на дерегуляцию 
хозяйственной деятельности и децентрализацию власти. 

Ключевые слова: земельные отношения, экономическое регулирование земельных 
отношений, методы, инструменты, экономическое стимулирование. 

 

The article highlights the theoretical and methodological foundations of economic 
regulation of land relations. Under the economic regulation of land relations are invited to 
understand the totality of existing methods and tools, which are based on the rule of law and act in 
accordance with objective economic laws. Based methods and tools of economic regulation of land 
relations, which meet today's needs and are consistent with the general policy of the state, which is 
aimed at the deregulation of economic activities and the decentralization of power. 

Key words: land relations, economic regulation of land relations, methods, tools, economic 
incentives. 

 

Постановка проблеми. Трансформація до ринкових відносин у сфері 
землекористування зумовила необхідність формування економічного механізму 
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їх регулювання, спрямованого на узгодження інтересів агробізнесу та 
суспільства щодо ефективного, раціонального й екологобезпечного 
використання земельних ресурсів. Як показала практика, ринкові відносини 
вимагають принципово нового підходу до формування та реалізації земельної 
політики, що набуло особливої ваги внаслідок створення різних форм власності 
та господарювання.  

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Теоретико-
методологічні засади регулювання земельних відносин досить широко 
представлені у працях вітчизняних дослідників, зокрема Л.М. Бойко [1], 
П.І. Гайдуцького [2], Дорош О.С. [3],  Ю.О. Лупенка [4], О.М. Могильного [5], 
Л.Я. Новаковського [6], М.М. Федорова [7], О.В. Ходаківської [8] та ін. Різні 
аспекти регулювання земельних відносин, що притаманні світовій практиці, 
висвітлюються у наукових працях таких зарубіжних авторів, як  Г. Бінсвангер, 
К. Дайнінгер, Г. Федер [9], Дж. Робінсон, Дж. Дент, Р. Ферон [10], 
П. Фехтінгер, К. Сальхофер [11],  Ж. Свіннен, К. Ван Херск, Л. Вранкен [12],  П. 
Ciайан,  Д. Канцс [13]. Нині вітчизняна і світова наука пропонують різноманітні 
моделі регулювання земельних відносин. Найбільш вагомими є пропозиції 
щодо формування нормативно-правової бази шляхом розроблення нових та 
удосконалення існуючих нормативно-правових актів; поєднання методів 
державного регулювання й ринкового саморегулювання; удосконалення 
системи ведення земельного кадастру; удосконалення методики грошової 
оцінки земель; поліпшення системи землеустрою; запровадження 
функціонального зонування територій; запровадження економічних стимулів 
щодо раціонального використання земель тощо [6; 7; 8]. Однак динамічні зміни, 
що мають місце в системі державного управління зумовлюють необхідність 
опрацювання методів та інструментів економічного регулювання земельних 
відносин, які б відповідали потребам сьогодення та не суперечили 
загальнодержавній політиці, націленій на дерегуляцію господарської діяльності 
та децентралізацію  влади.  

Постановка завдання. Метою дослідження є опрацювання теоретичних і 
методологічних положень щодо економічного регулювання земельних відносин 
та обґрунтування відповідних методів та регуляторних інструментів.  

Об’єктом дослідження є процес економічного регулювання земельних 
відносин. Предметом – теоретико-методологічні засади розвитку й  
регулювання земельних відносин у сільському господарстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У період реформування 
вітчизняної економіки і переходу її на ринкові засади поряд з державною 
власністю з'явились приватна, комунальна, колективна, спільна сумісна та 
спільна часткова форми власності. Різноманітність яких викликала низку 
дискусійних питань та внутрішніх змістових суперечностей  щодо володіння, 
користування, розпорядження і управління земельними ресурсами. 

Із зміною форм власності на земельну ділянку змінюватимуться методи і 
інструменти економічного регулювання. З огляду на це важливо чітко 
розмежувати підстави для набуття земель за різних форм власності та 
визначити їх суб’єктний склад. Так, суб’єктами права приватної власності є 
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громадяни та юридичні особи; комунальної – територіальні громади, які 
реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування; 
державної  – держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної 
влади.  

 
Рис. 1. Форми власності на земельні ділянки в Україні та підстави набуття 

права власності на них 
Джерело: систематизовано автором на основі [14] 
 

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪ № 4 29



Стосовно права спільної часткової власності, то її суб'єктами можуть бути 
громадяни, юридичні особи, держава та територіальні громади, тоді як спільної 
сумісної власності – лише громадяни (рис. 1). 

Таким чином, під дію економічного регулювання підпадають земельні 
відносини, що виникають при реалізації прав на земельні ділянки усіх форм 
власності. При цьому будуть змінюватись не лише регуляторні інструменти, а й 
суб’єкти регулювання. Крім того, в окремих випадках може відбуватись 
поєднання суб’єкта і об’єкта регулювання таких відносин в одній особі.   

Земельним кодексом України закріплено три правомочності прав 
власності на землю – володіння, користування і розпорядження.  

Відповідно до класичної економічної теорії приватна власність 
реалізується не через три, а через одинадцять правомочностей, а саме: 

 - права володіння, тобто права виключного контролю над благами;  
- права користування, тобто права вирішувати, хто і яким чином 

забезпечуватиме використання благ;  
- права на дохід – права володіння результатами від використання благ;  
- права суверена – права на відчуження, споживання чи знищення благ;  
- права на безпеку, тобто права на захист від експропріації благ і від їх 

псування; 
- права на передачу прав у спадок;  
- права на безстрокове володіння благами; 
- заборона на використання способів господарювання, що завдають  

шкоди довкіллю;  
- права на залишковий характер, тобто права на існування процедур та 

інститутів, які забезпечують поновлення втрачених повноважень [15].  
Такий підхід значно розширює сферу економічного регулювання 

відносин власності на землю. Побутує думка, що регулювання відносин 
власності є невід’ємною умовою створення передумов для раціонального 
використання земель, збільшення надходжень до місцевих бюджетів, залучення 
інвестицій, створення ефективної системи гарантування прав власності на 
земельні ділянки тощо [16, с. 24; 17]. 

У сучасній економічній науковій думці відсутня єдність точок зору 
стосовно природи економічного регулювання земельних відносин. Не існує 
термінологічної єдності стосовно даної дефініції і у правовій літературі. Окремі 
дослідники у якості ключової ознаки економічного механізму виділяють 
«матеріальну зацікавленість виконавця в досягненні поставленої  мети» [18, с. 
135]. Інші, наголошують на необхідності гармонійного поєднання таких 
елементів, як: державні економічні стимули; задоволення економічних інтересів 
суб’єктів землекористування за допомогою ринкових механізмів; штрафні 
санкції за порушення земельного законодавства [19; 20].  

Економічний механізм регулювання представляє собою «систему заходів 
економічного впливу, спрямованих на реалізацію земельної політики, 
гарантування прав землевласників і землекористувачів, встановлення соціально 
справедливих платежів за землю, економічне стимулювання раціонального і 
екологобезпечного землекористування, запровадження штрафів і економічних 
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санкцій за погіршення екологічного стану земельних ресурсів, захист 
земельних угідь від псування тощо» [21, с. 88].  

Зміст економічного регулювання більш виразно розкривається через його 
методи. Слід відмітити, що серед науковців відсутня єдина точку зору щодо їх 
визначення. Окремі дослідники включають у нього такі елементи, як облік і 
соціально-економічну оцінку земельних ресурсів, фінансування і матеріально-
технічне забезпечення в сфері землекористування, платність  
природокористування, екологічні пільги, екологічне страхування [21, c. 89].  

Л.М. Бойко під економічними методами регулювання розуміє 
«сукупність прийомів та способів впливу на об’єкт управління, які не 
передбачають безумовного виконання поставлених завдань, однак стимулюють 
до цього, одночасно залишаючи право на самостійне прийняття рішення щодо 
вибору поведінки; з їх допомогою формується певне економічне середовище 
функціонування суб’єктів економіки з метою досягнення встановлених цілей» 
[1, c. 90].  

О.С. Дорош та Н.А. Третяк зазначають, що система методів економічного 
регулювання охоплює: «економічне стимулювання, економічні гарантії та 
санкції» [2, c. 96]. Натомість, Є. Н. Крилатих до системи економічних методів 
регулювання земельних відносин відносить: капіталізацію рентних доходів, яка 
у подальшому слугує об’єктивній економічній оцінці земельних ділянок, 
залучених до господарського обороту; ціноутворення на земельні ділянки в 
умовах нерозвинутого ринку земель через порівняння цін на продані земельні 
ділянки (метод аналогів) та введення відповідних коригуючих коефіцієнтів; 
обґрунтування розмірів орендної плати за земельну ділянку залежно від її 
ринкової ціни; визначення заставної вартості земельної ділянки за іпотечного 
кредитування; визначення ставок земельного податку, залежно від вартості 
землі; встановлення  зборів за реєстрацію земельних ділянок та визначення 
податкових ставок при здійсненні земельних транзакцій [22, с. 11-14]. 

Економічні методи регулювання земельних відносин стають дієвим 
інструментарієм впливу на поведінку учасників суспільних відносин щодо 
розпорядження, володіння, користування і управління земельними ресурсами.   

Слід зазначити, що зробити економічні методи дієвими без формування 
відповідного нормативно-правового поля практично неможливо. На 
переконання С.А. Боголюбова, «економіка і її об'єктивні закони, так само як і 
право, є одним з основних регуляторів відносин у сфері взаємодії суспільства і 
навколишнього середовища. Однак говорити про абсолютну самостійність 
економічного і правового регулювання не можна, так як за відсутності 
правових форм економічне регулювання може набути стихійного характеру. 
Таким чином, слід вести мову про єдність правового і економічного 
регулювання: вплив на поведінку суб'єкта в однаковій мірі надає і економічний 
зміст, і правова форма, якої воно набуває» [23, с. 222]. 

Розвиток світової економіки засвідчує, що сучасні ринкові відносини 
потребують розроблення й запровадження такого механізму управління 
земельними ресурсами, який з одного боку забезпечуватиме дотримання 
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земельного та цивільного законодавства, а з іншого – гарантуватиме 
економічну самостійність суб'єктів землекористування [9; 10; 11; 12; 13]. 

Таким чином, під економічним регулюванням земельних відносин слід 
розуміти сукупність існуючих методів і інструментів, що опираються на 
правові норми та діють у відповідності з об’єктивними економічними законами.  

Загальновідомо, що при реалізації заходів з економічного регулювання 
земельних відносин слід керуватись не лише суто економічними методами, а й 
брати до уваги методи організаційні. Ігнорування організаційних чинників у 
системі економічного механізму регулювання земельних відносин, як правило, 
призводить до викривлення та спотворення дії такого механізму. Тому 
ефективність економічного регулювання земельних відносин ми вбачаємо у 
синтезі  організаційних та економічних інструментів. 

До організаційних інструментів на сучасному етапі можна віднести: 
- опрацювання механізму перерозподілу невитребуваних земельних 

ділянок (земельних паїв) та від умерлої спадщини і повноцінного їх залучення  
до господарського обороту; 

- урегулювання проблем щодо земель колективної власності;  
- посилення контролю за цільовим використанням земель 

сільськогосподарського призначення; 
- удосконалення порядку реєстрації земельних ділянок на прав на них; 
- завершення заходів з удосконалення системи земельного кадастру; 
- розроблення дієвого механізму з консолідації земель; 
- розвиток земельного іпотечного кредитування; 
- удосконалення орендних земельних відносин; 
- розроблення економічного механізму стимулювання землекористувачів 

щодо проведення землеохоронних заходів; 
- запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського 

призначення; 
- запровадження механізмів запобігання спекулятивних операцій та 

монополізації земель сільськогосподарського призначення тощо. 
У результаті проведених досліджень встановлено, що складовими 

економічного механізму регулювання земельних відносин є: диференційовані 
ставки плати за землю (земельного податку та орендної плати); ціна земель та 
їх грошова оцінка; різного роду податкові пільги, які набули поширення в 
земельній сфері; економічне стимулювання раціонального використання й 
охорони земель;  штрафні санкцій за безгосподарне їх використання; 
компенсаційні платежі при вилученні земель з мотивів суспільної необхідності 
та інших потреб;  відшкодування збитків власнику земель, які виникли не з 
його вини внаслідок їх псування або значного погіршення, що унеможливлює 
подальше ведення господарської діяльності; пільгові кредити на здійснення 
землеохоронних заходів; земельна іпотека; страхування; інвестиції; бюджетні 
дотації; норми і порядок нарахування амортизаційних відрахувань; державне 
мито при оформленні земельних трансакцій; операції з державними облігаціями 
внутрішньої позики (як це передбачалось у разі запровадження іпотечного 
кредитування через державний земельний банк). 
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За формами впливу методи економічного регулювання земельних 
відносин поділяються на методи прямого та непрямого впливу (рис. 2).  

 
Рис. 2. Економічні методи регулювання земельних відносин 

Джерело: розроблено автором.  
 

Серед економічних регуляторів прямого впливу найбільш значущими є 
державні та регіональні програми щодо розвитку земельних відносин з чітко 
окресленими цілями, заходами, обсягами робіт та джерелами їх фінансування.   

Такі програми мають передбачати реалізацію пріоритетних напрямів 
державної політики, спрямованої на удосконалення земельних  
відносин  та  створення  сприятливих  умов  для  розвитку територіальних 
громад і розвитку сільських й міських територій. Крім того, вони повинні мати 
на меті вжиття заходів, націлених на розвиток високоефективного, 
екологобезпечного та  інвестиційно-привабливого аграрного виробництва, 
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спрямовуватись на збереження природних агроландшафтів та подолання 
існуючих  еко-соціо-економічних проблем. 

Серед методів непрямого впливу доцільно виокремити земельне 
оподаткування; нормативну та експертну оцінки земель; ринкову та біржову 
(аукціонну) ціну земельних ділянок; заставну вартість земельної ділянки;  
державне мито при оформленні земельних трансакцій тощо.   

Ринкова економіка через податкову систему перенесла центр ваги 
управління земельними ресурсами з методів прямого регулювання на методи 
непрямого впливу. Одним із ключових методів непрямого впливу є земельний 
податок. Кошти, отримані від справляння земельного податку та орендної 
плати за землі державної і комунальної власності мають спрямовуватись на 
фінансування робіт із землеустрою, адміністрування земельного кадастру, 
проведення моніторингу земель, здійснення заходів з охорони земель та 
відтворення й підвищення родючості ґрунтів, проведення робіт з консервації та 
рекультивації, а також інженерного та соціально-інфраструктурного 
облаштування територій. 

Економічний механізм регулювання земельних відносин має ґрунтуєтьсь 
на використанні земельної ренти, як основи формування системи економічних 
регуляторів поряд з іншими економічними важелями (цінами, відсотками за 
кредит, компенсаційними платежами тощо). 

Рентний підхід у нашій державі покладено в основу визначення 
нормативної грошової оцінки земель. Так, за М.М. Федоровим «нормативна 
грошова оцінка земель визначається розміром щорічно одержуваного рентного 
доходу з урахуванням строку його капіталізації, який залежить від розміру 
відсоткової ставки за користування кредитом» [7, с. 11]. 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про оцінку земель»  нормативна 
грошова оцінка земельних ділянок є однією з найбільш вагомих складових 
економічного регулювання земельних відносин, що використовується для 
визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні 
та даруванні земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки державної 
та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного 
стимулювання раціонального використання та охорони земель [24]. 

Однак, слід зазначити, що методичні підходи, які 1995 року були 
покладені в основу Методики нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення та населених пунктів, значною мірою 
втрачають свою дієвість і не можуть розглядатися як такі, що відповідають 
сучасним економічним реаліям та чинному земельному законодавству і, 
насамперед, Закону України «Про оцінку земель», а тому не можуть слугувати 
повноцінною методичною основою для проведення нової грошової оцінки 
земель, яка відповідала б сучасним економіко-правовим умовам 
сільськогосподарського землекористування. 

Не менш важливим інструментом у системі регулювання земельних 
відносин має бути економічне стимулювання за раціональне використання й 
охорону земель, яке не зважаючи на свою виняткову вагу, донині так і не 
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набуло статусу регулятора. Не зважаючи на численні спроби, дотепер так і не 
сформовано відповідного нормативно-правового поля.  

Серед інструментів економічного стимулювання раціонального 
землекористування слід виокремити: надання податкових і кредитних пільг; 
компенсування з бюджетних коштів недоодержаної частини доходу внаслідок 
консервації земель; надання на пільгових умовах коротко- і довгострокових 
позичок; застосування прискореної амортизації основних фондів 
землеохоронного призначення. 

Важливим елементом економічного механізму регулювання, що набуває 
виняткового значення в умовах становлення ринку сільськогосподарських 
земель в Україні є запровадження диференційованих ставок державного мита за 
посвідчення угод щодо купівлі-продажу земельних ділянок. Очікується, що 
запровадження даного регуляторного інструменту сприятиме запобіганню 
масовій спекуляції на земельному ринку. Не менш важливі питання, що 
потребують законодавчого урегулювання пов’язані із визначенням суб’єктного 
складу потенційних покупців земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення; обґрунтування поетапності включення земель 
сільськогосподарського призначення до ринкового обігу; розроблення  
механізму консолідації земельних ділянок тощо.  

Висновки та подальші дослідження. Вище перелічені та інші проблеми, 
що мають місце у земельній сфері зумовлюють необхідність розроблення й 
запровадження ефективного механізму регулювання земельних відносин. 
Мінімізувати негативні наслідки, допущені в ході попередніх етапів земельного 
реформування, забезпечити збалансований, соціально орієнтований розвиток 
земельних відносин в сучасних умовах можна лише шляхом налагодження 
виваженої й послідовної політики у земельній сфері та забезпечення 
адекватного регулювання земельних відносин. Враховуючи стратегічні цілі 
розвитку сільських територій та аграрного сектору саме це має стати 
пріоритетним завданням держави у найближчій перспективі. Реалізація 
зазначених цілей вимагає застосування інструментів державної політики, 
спрямованої на формування ефективних землевласників й землекористувачів, 
вдосконалення відносин землекористування та запровадження ринкового обігу 
земель сільськогосподарського призначення.  
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ВИКЛИКИ ТА ЗАВДАННЯ УКРАЇНИ ЩОДО НАБУТТЯ НЕЮ ЧЛЕНСТВА 
В ЄС 

 

ВЫЗОВЫ И ЗАДАЧИ УКРАИНЫ НА ПУТИ ВСТУПЛЕНИЯ В ЕС 
 

CHALLENGES AND OBJECTIVES OF UKRAINE TOWARDS EU 
ACCESSION 

 

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом визначає 
якісно нові відносини між Україною та ЄС  на принципах політичної асоціації та 
економічної інтеграції, як зазначається в самій Угоді.   

 Формально процедуру входження України в ЄС прийняли майже всі країни ЄС, які 
ратифікували Угоду між Україною та  ЄС, що набере чинності після її повної ратифікації. 
Україна бере на себе відповідні зобов’язання перед своїм народом,  а також на 
європейському просторі перед країнами ЄС. Не має сумніву про правильність вибору 
напрямку, але здійснення підготовчих заходів, а також умови виконання Угоди для України 
потребують глибокого аналізу та підготовки висновків, а також відповіді на просте 
питання, а що ми досягли і що ми досягнемо?  

Ключові слова: угода про асоціацію,  членство в ЄС, зовнішньо-економічна політика 
держави, євроінтеграція. 

 

Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом 
определяет качественно новые отношения между Украиной и ЕС, основанные на принципах 
политической ассоциации и экономической интеграции, как отмечается в самом 
Соглашении. Формально процедуру вхождения Украины в ЕС приняли почти все страны ЕС, 
которые ратифицировали Соглашение между Украиной и ЕС, которое вступит в силу после 
полной ратификации. Украина берет на себя соответствующие обязательства перед своим 
народом, а также перед странами ЕС. Нет сомнений о правильности выбора направления, 
но осуществление подготовительных мероприятий, а также условий выполнения 
Соглашения Украины требуют глубокого анализа и подготовки заключений, а также 
ответы на вопросы, а чего мы достигли и что нас ждет? 

Ключевые слова: соглашение об ассоциации, членство в ЕС, внешнеэкономическая 
политика государства, евроинтеграция. 

 

The signing of the Association Agreement between Ukraine and the European Union defines 
a new relationship between the EU and Ukraine on the principles of political association and 
economic integration as outlined in the Agreement itself. 
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 The formality of entering Ukraine into the EU adopted nearly all EU countries that have 
ratified the Agreement between Ukraine and the EU, which will come into force after its ratification 
complete. Ukraine undertakes respective obligations to its people, and the European space to the 
EU. No doubt the correctness of the choice of direction, the implementation of preparatory 
activities, and subject to the Agreement for Ukraine require deeper analysis and draw conclusions 
and answer a simple question, but what we have achieved and what we achieve? 

Keywords: association agreement, EU membership, foreign economic policy, European 
integration. 

 

Постановка проблеми. Аналіз досліджень та публікацій засвідчує, що 
проблемами ефективної реалізації зовнішньоекономічної політики займаються 
багато науковців, однак віддаючи належне відповідним дослідженням , хочу 
привернути увагу на необхідність визначення чіткої стратегії по імплементації 
вітчизняного виробництва до стандартів ЄС, бо інакше ми покажемо нашу 
повну  неготовність до членства в ЄС, і це відкине розвиток нашої економіки на 
багато років назад. 

Аналіз останніх публікацій. Слід зазначити, що лібералізація зовнішньої 
торгівлі на початку 90-х років ХХ століття, яка була спрямована, в першу чергу, 
на розвиток конкуренції на внутрішньому ринку, фактично не забезпечила 
очікуваного результату, скоріше навпаки. Проводячи зовнішньоекономічну 
діяльність без серйозного контролю з боку держави суб’єктів підприємницької 
діяльності ,призвело до серйозних втрат традиційних  ринків, а експорт 
залишився традиційно сировинним. Таким чином, обрана стратегія зовнішньої 
діяльності не врахувала реалій розвитку світових ринків товарів, які мали б 
збільшити експортний потенціал України. Нам не вдалося впровадити новітні 
технології у виробництво, а серйозні інвестиції, в силу економічної політики, 
фактично не прийшли.  

Мета статті. На сьогоднішній день перед Україною стоять нові виклики 
щодо стратегії економічного розвитку в нових умовах. Наскільки ми готові, а 
саме, наскільки готова наша економіка працювати в таких умовах, питання 
номер один. Не викликає сумніву, що ключовим завданням в умовах активної 
інтеграції України до європейського співтовариства, є удосконалення 
економічної політики, що висуває на перший план питання взаємної 
узгодженості всіх напрямків та форм урядового впливу на ефективне 
використання обмежених ресурсів, впровадження нових технік і технологій та 
виробництво таких товарів, які могли б бути сприйняті на ринках rраїн 
Європейського Союзу і на цій основі збільшити темпи економічного розвитку. 
При цьому слід враховувати, що Україна приєднується до Європейського 
Союзу в момент дуже критичний (кризовий) для економіки ЄС. На жаль, ми 
сьогодні бачимо серйозні проблеми в розвитку країн Європейського Союзу, а 
саме: Греції, Італії, Іспанії та й в країнах, які ще нещодавно стали членами ЄС, 
це, в першу чергу, стосується країн колишнього соцтабору – Болгарії, Румунії, 
країн Балтики. 

Результати дослідження. Україна, уклавши угоду про асоціацію, 
повинна відчути всі переваги свого розвитку, адже сам факт підписання угоди 
про асоціацію з ЄС, повинен здійснювати  позитивний вплив на економіку 
України в цілому. Характерно відмітити, що умови приєднання України до 
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Європейського співтовариства мають бути не гірші, а більш пільговими і 
враховувати умови абсолютної більшості країн, які є членами ЄС, з 
урахуванням досвіду зобов’язань, які взяті Україною при вступі до СОТ де 
зобов’язання нерівні, які явно перевищують умови в середньому для країн ЄС. 

Такий підхід забезпечить поступову адаптацію нашої економіки до 
економіки ЄС, оскільки аналіз макроекономічних показників економічного 
розвитку України (без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. 
Севастополя та частини зони  проведення АТО)  показує: 

 ВВП за ІII квартал 2015р. порівняно з відповідним кварталом 2014р. (у 
постійних цінах 2010р.) становив 93%. 

 Індекс промислової продукції у січні-жовтні 2015р. порівняно з 
відповідним періодом 2014р. становив 84,6%. 

 Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-жовтні 2015р. 
порівняно з відповідним періодом 2014р. становив 95,6%. 

 Індекс будівельної продукції у січні-жовтні 2015р. порівняно з 
відповідним періодом 2014р. становив 79,2%. 

 Реальний наявний дохід населення, визначений з урахуванням цінового 
фактора, порівняно з відповідним періодом 2014 року зменшився на 
34,0%. 
Проведений аналіз показує,що наслідки падіння економічного розвитку 

для України в даний час  є дуже чутливими, зважаючи на вплив військової 
агресії Росії і тому хотілося б  звернути увагу на проблеми, які потребують 
негайного вирішення для того, щоб Угода між Україною та ЄС запрацювала 
ефективно. При здійсненні заходів необхідно максимально враховувати всі 
фактори, які повинні бути враховані при повноправному членстві України в ЄС, 
розуміючи, що визначальним  в цьому процесі залишаються критерії 
благополуччя населення України в т.ч.: 

1. Забезпечити реалізацію процесів цілеспрямованого формування тих 
видів ресурсів, які визначають пріоритетність розвитку економіки в 
майбутньому і його сприйняття в ЄС. 

2. Впровадити систему довгострокового розвитку економіки та 
визначення її пріоритетів розвитку окремих секторів і галузей направлених на 
розвиток та захист підтримки власного виробництва. 

3. Виробити механізми за якими економіка України, як і більшість 
економік країн, що розвиваються ,вступаючи в економічний простір ЄС має 
отримати відповідні гарантії та підтримку в першу чергу інвестиційну. 

4. Враховувати,що вступ України  в ЄС це складний процес, то для 
України  він повинен відбуватись в умовах зменшення додаткових вимог для 
економічної, політичної і культурної взаємодії всіх країн – членів  ЄС . 
Внаслідок нерівномірного, асиметричного і незбалансованості економіки 
України, процес входження України в ЄС може викликати неоднозначні 
наслідки для соціально-економічного розвитку країни. Нинішня парадигма 
розвитку країн ЄС та країн,які підписали угоду,повинна бути змінена в 
інтересах менш розвинених країн,до яких в даний час відноситься Україна, що 
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надасть їм можливість активізувати свій розвиток не в плані обмеження впливу 
зовнішніх зв’язків, а в необхідності їх впорядкованого входження в процеси 
економічного розвитку країн членів ЄС і перетворення таких зв’язків у важливу 
умову існування стабільної структури національного розвитку на власній 
основі. Нова модель євроінтеграції  повинна  бути направлена на створення 
високотехнологічних виробництв в Україні,  як особлива умова, так і для 
окремих країн, умови для усестороннього розвитку соціальної сфери та 
соціального захисту населення та гуманізації всього життя людей країн-членів 
ЄС. При цьому слід враховувати, що євроінтеграція економіки України 
призведе до великих змін як в економіці країн ЄС ,так і української економіки. 
Важливо в цьому процесі для України зберегти та модернізувати своє власне 
виробництво, забезпечити максимальну зайнятість українського населення у 
виробничих процесах. За таких умов, а саме структурних змін  в світовій 
економіці і міжнародній торгівлі, що пов’язані з прискореним ростом торгівлі, 
високотехнологічних галузей, в значній мірі, будуть  визначатись активністю 
країн у формуванні власного науково-технологічного потенціалу. Таким чином, 
більшість країн з інтенсивною інноваційною орієнтацією проводять вдалу 
політику орієнтації на власні джерела фінансування науково-дослідних робіт, 
вбачаючи в цьому важливі інструменти підтримки високого рівня міжнародної 
конкурентоздатності. Для України це унікальний шанс, який треба 
використати. 

5. Врахувати, що для нинішньої європейської торгової системи, що 
орієнтується на принципи СОТ, існує асиметричність не на користь 
малорозвинених країн, включаючи асиметричність у встановленні і 
регулюванні імпортних тарифів, у використанні державних субсидій та 
інструментів технічного регулювання, торгівлі. Вищезгадана асиметрія повинна 
бути виправлена в ході побудови подальшої співпраці України з країнами ЄС. 
Вибірковий  протекціонізм більш розвинених країн призведе до серйозного 
викривлення торгових потоків не на користь країн, що розвиваються. 

6. Враховувати, що закріплюючи заздалегідь стратегічно невигідний 
профіль міжнародної спеціалізації малорозвинених країн,до яких відноситься і 
Україна, орієнтуючи їх національні економіки на отримання виключно 
другорядних виробництв, не дозволить нам в майбутньому генерувати 
принципово нові технології на європейський та світовий ринок. 

Аналіз нинішньої моделі включення України в євроінтеграційні та 
глобалізаційні процеси показують, що ця модель не є оптимальною з точки зору 
інтенсивного розвитку економіки України та її євроінтеграції. При високому 
рівні відкритості економіки України в цілому, сьогодні економіка України в 
структурному розвитку не відповідає важливим світовим тенденціям,що робить 
її малокорисною для ефективної євроінтеграції. Це супроводжується 
формуванням несприятливої структури експорту малоперспективної  для 
України міжнародної і, в першу чергу ,європейської спеціалізації виробництв, а 
наявні в Україні можливості для формування високотехнологічного типу 
конкурентоспроможності не враховуються достатньо при формуванні 
євроінтеграційного економічного простору за участі України. Вищезазначені 

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪ № 4 42



структурні особливості української економіки повинні обов’язково 
враховуватись, тому кінцевий результат євроінтеграції економіки України буде 
залежати від стратегії конкурентоспроможності продукції, яка має вироблятись 
в Україні, незалежно від воєнних дій на Донбасі та нарощування виробничого 
потенціалу підприємств для використання переваг міжнародної торгівлі. При 
цьому потрібно розуміти, що відновлення економіки Донбасу повинно бути 
євроінтегровано з урахуванням збільшення модернізованих виробничих 
потужностей. 

За моїми оцінками, євроінтеграція економіки України викликає серйозні 
побоювання відносно  можливих регресивних змін в економіці, пов’язані з 
подальшим розвитком виробництв з певною додатковою вартістю, або ж 
шкідливих виробництв, що протирічить парадигмі структурної реформи та 
пріоритетного розвитку інноваційної моделі економіки України. На жаль, за всі 
роки незалежності не була сформована і реалізована власна модель входження 
України в світову та європейську економіку,а участь України в цих процесах 
будувалась на моделі збагачення олігархів без здійснення додаткових 
фінансових ресурсів в розвиток інноваційно-конкурентоздатних виробництв. 
На жаль,ці процеси продовжують мати місце, де не відновлюють власне 
конкурентоздатне виробництво і всі процеси євроінтеграції приведуть Україну 
до розвитку сільськогосподарського виробництва, що дуже небезпечно. 
Необхідно формування раціональної інноваційної моделі розвитку економіки 
України, що включає ресурсний потенціал, системну єдність всіх атрибутів 
економічного розвитку, в рамках якого забезпечується специфічне для 
економіки країни, поєднання загальнодержавних інтересів з інтересами євро 
інтеграційної економіки України. 

Серед позитивних факторів, які надають можливість ефективного 
входження економіки України в європейську економіку, є наявність 
висококваліфікованих кадрів, вигідне транзитне становище, розвиток космічної 
галузі, металургійної та хімічної промисловості, наявність широкого спектру 
природних ресурсів, наявність високотехнологічних виробництв. 

Факторами, які негативно можуть впливати на повноцінне входження 
української економіки в економіку ЄС, при неврахуванні вищезазначених 
застережень, можуть бути такі:  

- дуже спрощений підхід до формування власної економічної 
політики, яка би давала ефективний розвиток в контексті європейської 
економічної політики; 

- неефективні механізми проведення адміністративно-територіальної 
реформи. Запропонована схема децентралізації може бути в умовах 
стабільності, а в умовах війни, жорсткий контроль і жорстка відповідальність; 

- недостатній контроль за рухом фінансових ресурсів, які виходять за 
межі України та входять на її територію; 

- неефективна соціальна політика, низький рівень соціальних 
стандартів; 

- неефективна податкова та митна політика; 
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- неефективна приватизація та безконтрольність за діяльністю 
підприємств. Більшість приватизованих підприємств діють неефективно та 
збитково, не виконують свої зобов’язання по розширенню виробництва; 

- відсутність закордонних партнерів по створенню нових виробництв 
в Україні та бізнесу взагалі; 

- негативні тенденції в галузі фізичного відтворення та здоров’я 
населення. Відтік ефективної робочої сили на заробітки за кордон; 

-  неадекватне фінансування освіти;  
- високий ступінь корумпованості в системі державного управління;  
- неефективні реформи. 
Перехід на альтернативну модель розвитку в умовах асоціації  України в 

ЄС, є дуже важливим. Ця модель повинна передбачати ріст 
високотехнологічного виробництва, за участю членів ЄС,  яке відповідає 
інтересам України та ЄС. Реалізація такої моделі повинна здійснюватись через 
парадигму політики, яка має мати такі ключові напрямки, а саме: 
цілеспрямоване формування ключових ресурсів розвитку, активне 
впровадження політичних та ринкових  інституцій в країні, які враховують 
національні інтереси, проведення державної довгострокової структурної 
перебудови економіки, яка має бути направлена на формування такої 
економічної діяльності, міжнародної спеціалізації, яка б надавала дохідні 
джерела і забезпечувала ефективні механізми переходу капіталу в найбільш 
перспективні і стратегічно вигідні види економічної діяльності. Створення 
транснаціональних корпорацій в галузі космічної діяльності, металургії, 
машинобудування, сільського господарства (зернові, овочеві, м’ясо-молочні), 
які мають спиратись на широку мережу вітчизняних та зарубіжних асоціацій та 
об’єднань. Забезпечення ефективного існування банкової системи, фондового 
ринку, а особливо страхового ринку, які мають стати учасниками міжнародних 
об’єднань. Лише за таких умов ми зможемо стати повноважним членом ЄС і 
приймати участь в діяльності структур, які приймають рішення,за інших умов 
навіть укладення угоди про членство з ЄС, не принесе користі народу,а навпаки 
викличе нерозуміння до самої ідеї євроінтеграції.  

Не вирішивши  це питання, ми ніколи не зможемо стати повноправним 
членом ЄС і ніхто в світі нас поважати не буде, і ніякий бізнес, і серйозні 
інвестиції, при тому підході, до нас не прийдуть і це потрібно розуміти. 

Висновки та пропозиції. На сьогодні Україна не змогла вписатися в 
світову економічну  систему, не створила ефективних механізмів, які б 
забезпечували її розвиток, перед лицем потужних викликів, що стоять перед 
економікою країни на шляху євроінтеграції. Крім цього, цінні засади 
економічної політики  держави зазнали  помітного деформування під впливом 
глобальних процесів, а окремі позитивні тенденції глобальних процесів 
(екологічна безпека,соціальні стандарти, стандарти для податкової та 
бюджетної сфер) досі  не справляють належного впливу на економіку України. 
Відсутність цільових та ефективних реформ в економіці  турбують іноземних 
кредиторів, з точки зору, необхідності їх надання. Зазначені обставини значно 
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ускладнюють  процеси  розвитку та модернізації країни, що вимагає істотних 
змін в економічній політиці розвитку країни на майбутнє. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІКТ УКРАЇНИ 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИКТ 
УКРАИНЫ 

 

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ICT IN 
UKRAINE 

У статті досліджено нормативно-правове регулювання сфери телекомунікацій та 
користування радіочастотним ресурсом в Україні. Проаналізовано сучасний стан і 
структуру українського ринку послуг зв’язку і охарактеризовано зміни рівнів проникнення 
фіксованого телефонного, рухомого (мобільного) зв’язку та широкосмугового доступу до 
Інтернет, цифрових технологій тощо.  Виявлено проблемні аспекти розвитку ІКТ в Україні 
та запропоновано шляхи їхнього вирішення із визначенням подальших перспектив розвитку. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, радіочастотний ресурс, 
інформаційна інфраструктура, фіксований телефонний, рухомий (мобільний) зв’язок та 
широкосмуговий доступ до Інтернет, цифрові технології. 

 

В статье исследовано нормативно-правовое регулирование сферы телекоммуникаций 
и пользования радиочастотным ресурсом в Украине. Проанализированы современное 
состояние и структура украинского рынка услуг связи и охарактеризованы изменения 
уровней проникновения фиксированной телефонной, подвижной (мобильной) связи и 
широкополосного доступа в Интернет, цифровых технологий. Выявлены проблемные 
аспекты развития ИКТ в Украине и предложены пути их решения с определением 
дальнейших перспектив развития. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, радиочастотный 
ресурс, информационная инфраструктура, фиксированная телефонная, подвижная 
(мобильная) связь и широкополосный доступ к Интернет, цифровые технологии. 

 

Introduction. ICT have important social and economic value. Prompt development and 
effective use of ICT in economy and society are considered as a key component of national strategy 
which formation is aimed at improvement of a standard of living of the population, high-quality 
improvement of level of knowledge and strengthening of own international competitiveness.  
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The purpose of the article is detailed studying and the analysis of current trends of development of 
ICT in Ukraine with identification of problem aspects and search of ways of their elimination.  

Results. The sphere of telecommunications of Ukraine despite hard times in the Ukrainian 
economy (occupation of the Crimea, military operations in the Donetsk and Lugansk regions) and 
deterioration in consumer moods of the population, continues to keep positive tendencies of 
development. However in the sphere of ICT there are technical, legal and organizational and 
economic problems.  

Conclusions. For effective overcoming of the revealed problem aspects of development of 
ICT it is necessary to carry out continuous monitoring of business processes of operators, to create 
new or to modernize the existing systems on formation of tariffs that will promote improvement of 
mutual calculations between participants of the market of communication. It is also necessary to 
develop reasonable competitive strategies of development with definition of the directions and areas 
of effective consumption of telecommunication services. 

Keywords: information and communication technology, radio frequency resource, 
information infrastructure, fixed telephone, mobile (cellular) communications and broadband 
Internet, digital technologies. 
 

Постановка проблеми. В умовах глобального динамічного розвитку 
науково-технічного прогресу інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) 
мають важливе соціально-економічне значення, що сприяє ефективному 
розвитку бізнес-середовища будь-якої країни. Зокрема, в Україні  стрімкий 
розвиток і ефективне використання ІКТ в економіці та суспільстві 
розглядається як ключова складова національної стратегії, формування якої 
націлене на поліпшення рівня життя населення, якісне покращення рівня знань 
та посилення власної міжнародної конкурентоспроможності. Однак, 
незважаючи на безсумнівні переваги ІКТ, в Україні існує низка проблем, які 
створюють певний перешкоджаючий бар’єр для підвищення ефективності 
розвитку телекомунікаційної інфраструктури. Отже постає необхідність у 
детальному вивчені й аналізі сучасних тенденцій розвитку ІКТ в Україні із 
виявленням проблемних аспектів та подальшому пошуку шляхів їхнього 
усунення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань 
сучасного стану та перспектив розвитку ІКТ приділили увагу такі видатні 
зарубіжні вчені, як Л. Огансола (Ogunsola, 2005), Т. Хамадун (Hamadun, 2010), 
Варакін Л.Є. (Varakin, 2009) та ін. Однак слід зазначити, що наукові здобутки 
названих вчених мають практичне застосування у розвинених країнах і не 
повною мірою відповідають умовам розвитку вітчизняної економіки.  

Необхідність адаптації зарубіжних напрацювань з питань розвитку ІКТ 
спонукала до значного підвищення наукового і практичного інтересу 
вітчизняних вчених. Зокрема, дослідженню сучасних тенденцій розвитку ІКТ в 
Україні присвячено праці таких відомих вчених, як П.П. Воробієнка, В.М. 
Гранатурова, В.М. Орлова, В.А. Каптура, О.А. Князєвої та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Беручі до 
уваги безсумнівну цінність наукових здобутків вітчизняних вчених та їх 
вагомий внесок у розвиток сфери інфокомунікацій, сучасний стан наукового 
дослідження питань перспектив розвитку ІКТ не можна вважати завершеним. 
Насамперед, таке становище можна пояснити тим, що економічна наука не 
встигає своєчасно, системно та адекватно реагувати на технологічні зміни в 
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сфері ІКТ. Також слід відзначити, що здебільшого економічні процеси 
відбуваються у певних інституційних середовищах й структурах, які в Україні 
не отримали достатнього розвитку. Саме тому перед Україною постає важливе 
завдання прискорити темпи розвитку національної інформаційної 
інфраструктури, оскільки рівень розвитку ІКТ – важливий показник 
суспільного розвитку країн та потенціального росту ВВП [1, 2]. 

Ціль статті: основною ціллю даної статті є аналіз сучасного стану 
загальноукраїнського обсягу послуг сфери ІКТ, а також визначення перспектив 
розвитку ІКТ із виокремленням проблемних аспектів та пошук шляхів їхнього 
усунення. Досягнення поставленої мети обумовило необхідність послідовного 
вирішення наступних завдань: 

- дослідити нормативно-правове регулювання сфери телекомунікацій та 
користування радіочастотним ресурсом в Україні;  

- проаналізувати сучасний стан і структуру українського ринку послуг 
зв’язку; 

- охарактеризувати зміни рівнів проникнення фіксованого телефонного, 
рухомого (мобільного) зв’язку та широкосмугового доступу до 
Інтернет, цифрових технологій тощо; 

- виявити проблемні аспекти розвитку ІКТ в Україні та запропонувати 
шляхи їхнього вирішення із визначенням подальших перспектив 
розвитку. 

Виклад основного матеріалу. З набранням членства в СОТ, Україна 
визнала, що її відносини у сфері торгівлі та економічної діяльності повинні 
бути спрямовані на підвищення рівня життя, забезпечення повної зайнятості та 
значного і постійного зростання реального доходу та ефективного попиту, 
розширення виробництва товарів і послуг та торгівлі, з одночасним 
забезпеченням для себе такої частки у зростанні міжнародної торгівлі, яка 
відповідатиме потребам її економічного розвитку. Бажаючи сприяти цим цілям 
Україна досягла певних успіхів у лібералізації телекомунікаційного ринку 
послуг, взявши на себе ряд зобов’язань щодо відкритого доступу до ринку 
послуг сектору телекомунікацій. 

З метою забезпечення дотримання вимог багатосторонніх угод та 
пов’язаних з ними правових документів, інших угод, розкладів, додатків та 
рішень, які є невід’ємними частинами Угоди про СОТ і обов’язковими для усіх 
Членів СОТ, зусилля державної політики в сферах телекомунікацій та 
користування радіочастотним ресурсом України були спрямована на реалізацію 
Плану заходів щодо адаптації української економіки до вимог СОТ, схвалених 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 № 1381-р. А саме: 

- забезпечення доступу споживачів до телекомунікаційних та поштових 
послуг на всій території України, зокрема у сільських населених 
пунктах, населених пунктах, яким надано статус гірських, а також 
доступу малозабезпечених сімей, пенсіонерів та інвалідів; 

- гармонізація системи нумерації телекомунікаційних мереж України з 
європейською системою нумерації телекомунікаційних мереж; 
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- розроблення проекту Технічного регламенту радіообладнання і 
телекомунікаційного кінцевого обладнання та підтвердження їх 
відповідності; 

- розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України «Про 
державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 
журналістів» з метою недопущення втрат та зниження ефективності 
роботи національного оператора поштового зв'язку; 

- виконання за рахунок коштів державного бюджету науково-дослідних 
робіт у сфері інформаційних технологій; 

- створення пунктів колективного доступу до Інтернету із 
застосуванням радіотехнологій та технологій рухомого (мобільного) 
зв'язку, зокрема для забезпечення доступу до Інтернету в сільській 
місцевості. 

Правову основу діяльності суб’єктів господарювання в сферах 
телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України формує 
більше сотні діючих нормативно-правових актів різного рівня, серед яких 
найголовніші: Закони України «Про телекомунікації», «Про радіочастотний 
ресурс України», «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в 
Україні на 2007-2015 роки», «Про поштовий зв’язок»; постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.04.2012 № 295 «Про затвердження Правил надання та 
отримання телекомунікаційних послуг», від 05.03.2009 № 270 «Про 
затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку», від 15.12.2005 № 
1208 «Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот 
України»; від 09.06.2006 № 815 «Про затвердження Плану використання 
радіочастотного ресурсу України»; від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за 
видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на 
користування радіочастотним ресурсом України»; від 05.09.2007 № 1098 «Про 
заходи щодо подальшого розвитку мережі телефонного зв'язку» та інші. 

Протягом 2008-2015 років була проведена значна робота по 
удосконаленню нормативно-правової бази у сферах телекомунікацій та 
користування радіочастотним ресурсом України як шляхом внесення змін до 
вищезазначених та інших діючих актів, так і розроблення нових. 

Так, суттєвих системних змін та доповнень зазнав Закон України «Про 
телекомунікації» в частині підвищення ефективності державного нагляду за 
ринком телекомунікацій, спрощення умов доступу до телекомунікаційного 
ринку, розширення повноважень національного регулятора, збільшення 
переліку послуг ринку телекомунікаційних послуг пропуску трафіка та 
забезпечення доступу до кабельної каналізації електрозв’язку, запровадження 
принципу технологічної нейтральності щодо надання загальнодоступних 
(універсальних) телекомунікаційних послуг, додаткових зобов’язань операторів 
та провайдерів телекомунікацій у зв’язку з набранням чинності Закону України 
«Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 
112; вживання мови у сфері надання послуг, виготовлення документів та 
бланків документів суворого обліку або звітності, а також необхідності 
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обов’язкового надання витягів та виписок з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців тощо. 

Через шалений спротив операторів рухомого (мобільного) зв’язку, в 
червні  2010 році не вдалось створити Фонд універсальних телекомунікаційних 
послуг та запровадити механізм компенсації збитків операторів від надання 
загальнодоступних телекомунікаційних послуг. Оператори категорично 
заперечували проти введення додаткового збору на свої послуги, оскільки за 
умов значного підвищення плати за радіочастотний ресурс у 2010 році та 
діючого збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, призвело б до 
зростання тарифів на їх послуги та погіршило їх доходність, в той час як 
оператори ледь оговтались від впливу економічної кризи в Україні. Законодавчі 
ініціативи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) з цього питання в наступні роки, також 
не мали успіху. 

Хоча ще в 2010 році набрали чинність норми Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» щодо збільшення 
переліку послуг», якими збільшено перелік телекомунікаційних послуг та 
встановлено додаткові повноваження НКРЗІ щодо встановлення порядку 
надання послуг із перенесення абонентських номерів та порядку надання 
послуг національного роумінгу; порядку відкриття номерного ресурсу, в якому 
забезпечується утворення персональних номерів абонентів, та порядку 
адміністрування, присвоєння абонентам і обслуговування персональних 
номерів, визначення організації, яка здійснюватиме централізоване технічне 
адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів, 
до цього часу в Україні відсутня можливість отримувати вищезазначені 
послуги. 

Вищезазначеними нормативними документами визначені основні підходи 
до подальшого розвитку сфери ІКТ України, особливості її структурної 
перебудови, напрями міжнародного співробітництва в телекомунікаційній 
сфері та сфері поштового зв’язку, завершення переходу телекомунікаційних 
мереж загального користування від аналогових технологій до цифрових, 
розгортання мереж цифрового ефірного телерадіомовлення [3]; завершення 
переходу до перспективної системи нумерації телефонної мережі загального 
користування; повне забезпечення споживачів загальнодоступними 
телекомунікаційними послугами із залученням радіотехнологій та інших 
новітніх технологій на всій території України та регулюючих механізмів 
функціонування поштового зв’язку України за умов лібералізації ринку і 
поглиблення інтеграції України у світовий поштовий простір. 

Загалом сфера телекомунікацій України, не дивлячись на важкі часи в 
українській економіці (окупація АР Крим, військові дії у Донецькій та 
Луганській областях) та погіршення споживчого настрою населення продовжує 
зберігати позитивні тенденції розвитку: зростали платежі до бюджетів усіх 
рівнів, середньомісячна заробітна плата працівників сфери телекомунікацій, 
рівень якості і асортимент послуг зв’язку. 

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪ № 4 50



У загальноукраїнському обсязі послуг послуги сфери інформації та 
телекомунікацій у 2015 році становлять майже 20%, тобто близько 82,7 млрд. 
грн., з них послуги надані населенню 32,2 млрд. грн. або майже 39% [4]. 

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі доходів від послуг сфери 
інформації та телекомунікацій складають доходи від телекомунікаційних 
послуг – 61% (53,2 млрд. грн.). Обсяги доходів від послуг зв’язку які, отримали 
юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, що здійснювали діяльність у 
сфері телекомунікацій та поштового зв’язку, становлять близько 55 млрд. грн., 
з них майже 51 млрд. грн. доходи отримані від реалізації послуг у сфері 
телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом. 

Традиційно найбільш вагомими на ринку послуг зв’язку залишаються 
послуги рухомого (мобільного) зв’язку – 60,3%, фіксованого телефонного 
зв'язку – 13,8%, а також з передачі даних і забезпечення доступу до мережі 
Інтернет (комп’ютерний зв'язок) – 12,6% [4]. 

Доходи від міжнародних послуг зв’язку у загальному обсязі послуг 
зв’язку становлять понад 13% (7,2 млрд. грн.). За своєю структурою в останні 
роки вони також залишаються майже не змінними. 

Найбільший абсолютний приріст обсягів доходів спостерігається від 
послуг з надання доступу до мережі Інтернет та передачі даних (комп’ютерного 
зв’язку), мобільного (рухомого) зв’язку, поштового зв’язку та передачі і 
прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку. Основним фактором 
зростання доходів від послуг зв’язку стала тарифна політика, яку активно 
проводили як держава, так і оператори/провайдери сфери телекомунікацій 
протягом останніх 3 років. 

Так, доходи операторів від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку 
у 2015 році порівняно з 2014 роком збільшилися на 4,5% і становлять 33 млрд. 
грн. 

Доходи отримані операторами/провайдерами з надання доступу до 
мережі Інтернет та передачі даних (комп’ютерного зв’язку) за 2015 рік 
становлять приблизно 7 млрд. грн., що на 13,1% більше ніж у попередньому 
році [4]. 

Значне скорочення чисельності абонентів фіксованої телефонії в останні 
роки негативно вплинуло на доходи, що отримували оператори від надання 
послуг фіксованої телефонії, які зменшились порівняно з 2014 роком на 1,8% і 
станом на 2015 рік залишаються на рівні 8 млрд. грн. 

Зростання доходів з передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, 
радіозв’язку за 2015 рік порівняно з минулим роком складає 6,5%, що 
дозволило у 2015 році отримати доходів від надання послуг в цій сфері 
діяльності на загальну суму понад 2,1 млрд. грн [4]. 

На противагу від підприємств не державної форми власності доходи 
державних підприємств галузі зв’язку, що входять до сфери управління 
Адміністрації Держспецзв’язку (Концерн РРТ, ДП «Преса», ДП «Спеціального 
зв’язку», ГУ Держфельдслужби України) зростали значно вищими темпами і на 
кінець 2015 року становили 970 млн. грн. 
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Завдячуючи видачі ліцензій для запровадження 3G в Україні 
операторами/провайдерами, що здійснювали свою діяльність в сфері 
телекомунікацій у 2015 році було спрямовано на капітальні інвестиції рекордну 
за останні роки суму, яка за даними 2015 року становить понад 16 млрд. грн., 
що майже в тричі більше ніж було про інвестовано у 2014 році. 

Якісні зміни в інфраструктурі сфери телекомунікацій характеризували 
зміни рівнів проникнення фіксованого телефонного, рухомого (мобільного) 
зв’язку та широкосмугового доступу до Інтернет, цифрових технологій тощо. 

Стан на 01.01.2016 (у розрахунку до загальної кількості населення в 
Україні) [4]: 

- рівень проникнення рухомого (мобільного) зв’язку – 143%; 
- рівень проникнення фіксованого телефонного зв’язку – 21%; 
- рівень проникнення активних користувачів мережі Інтернет – 58%; 
- рівень проникнення широкосмугового доступу до Інтернет – 11,5%; 
- рівень проникнення кабельного телебачення – 6%; 
- рівень охоплення населення України державними програмами 

аналогового телемовлення та радіомовлення становив УТ-1 – на 
88,35%, УТ-2 – на 85,08%, УТ-3 – на 73,26%, обласного телемовлення 
– на 50,50%; УР-1 – на 83,51%, УР-2 – на 30,67%, УР-3 – на 23,28%, 
обласного радіомовлення – на 57,51%.; 

- тільки 8% українських домогосподарств були споживачами послуг 
проводового мовлення. 

  Однак, незважаючи не безсумнівні переваги розвитку ІКТ, існують 
значні перешкоди для їх розвитку, зокрема в Україні. Аналіз статистичних 
даних показав, що у 2015 р. спостерігається уповільнення розвитку мобільного 
зв’язку. В Україні показник MOU (середня кількість хвилин голосового трафіку 
на 1 абонента) вже досяг своєї верхньої межі і є одним із самих високих у 
Європі. Зростання доходів мобільних операторів у річному вираженні складає 
13%. Таким чином, відповідно до світових тенденцій – розвиток послуг у 
суміжних областях – телекомунікаційні оператори повинні активно розвивати 
послугу безпроводового доступу до Інтернет і конвергентні послуги на базі 
поєднання проводових і безпроводових технологій [5]. Також важливим 
аспектом розвитку є необхідність практичного застосування організаційно-
економічного механізму  розробки та впровадження телекомунікаційних мереж 
і засобів наступних поколінь, що дозволяють не тільки оцінити економічну 
доцільність впровадження тих чи інших рішень, а й можуть бути використані 
для визначення тарифів на телекомунікаційні послуги у сучасних 
телекомунікаційних мережах [6]. 

Досягти максимального ефекту можливо лише за умов отримання 
відповідних ліцензій із подальшим інвестуванням у розвиток нових технологій. 
Інвестування також повинно тривати в існуючу мережу для підтримки високої 
якості послуг на рівні світових стандартів [7, 8].   

Оскільки ринок телекомунікацій в Україні регулюється державою, зміни 
багатьох видів витрат залежать від прийнятих законодавчих актів та податкової 
політики. Так, наприклад, у квітні 2015 р. збір за використання радіочастотного 

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪ № 4 52



ресурсу був збільшений у 5 разів. Як наслідки, витрати операторів в цієї області 
стрімко зросли. Основним бюджетним ризиком є можливі негативні наслідки 
прийняття Податкового Кодексу у його новій редакції, відповідно до яких 
організацію роботи по податковому адмініструванню в сфері зв’язку та 
інформатизації доведеться кардинально переробити. Виникає додаткова 
потреба у збільшенні витрат, що пов’язані із доопрацюванням облікової 
системи. Очікується також збільшення витрат, пов’язаних із використанням 
радіочастотного ресурсу. 

Ще одним проблемним аспектом розвитку ІКТ в Україні є відсутність 
сприятливих умов для справедливого економічного партнерства операторів, що 
взаємодіють у процесі надання послуг. На наш погляд, першочерговою задачею 
є формування ефективної політики із встановлення взаємних розрахунків за 
виконані роботи з надання послуг споживачам, оплати послуг національного 
роумінгу, пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж та взаємоз’єднання 
телекомунікаційних мереж. 

Висновки. У сучасних умовах господарювання ІКТ виконує роль 
найважливішої інформаційної інфраструктури, що пов’язує усі інші сектори 
економіки держави. Насиченість телекомунікаційного ринку, а також зміна 
характеру надаваних послуг породжує низку технічних, правових та 
організаційно-економічних проблем. На нашу думку, для ефективного 
подолання  виявлених проблемних аспектів розвитку ІКТ необхідно 
здійснювати постійний моніторинг бізнес-процесів операторів, створювати нові 
або модернізувати існуючі системи тарифоутворення, що сприятиме 
удосконаленню взаєморозрахунків між учасниками ринку зв’язку у сучасних 
мінливих умовах. Необхідно також розроблювати обґрунтовані конкурентні 
стратегії розвитку із визначенням напрямів та областей ефективного 
споживання телекомунікаційних послуг.  
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МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСОМ ДОСЯГНЕННЯ 
МЕТИ ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОГО ДОХОДУ 

 

МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОМ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦЕЛИ РОСТА ЛИЧНОГО ДОХОДА 

 

METHODOLOGY BUSINESS PROCESS MANAGEMENT ACHIEVING 
GROWTH IN PERSONAL INCOME 

 

Висвітлено методологію  зростання особистого доходу або особистого багатства 
як три окремі методичні аспекти бізнес-процесу: перший - психолого-управлінське 
усвідомлення; другий - логарифмування; третій – економіко-математичне моделювання. 

Ключові слова: управління бізнес-процесом, психолого-управлінське усвідомлення 
бізнес-процесу,  логарифмування бізнес-процесу,  економіко-математичне моделювання 
бізнес-процесу; особистий дохід, особисте багатство. 

 

Освещено методологию роста личного дохода или личного богатства в трех 
отдельных методических аспектах бизнес-процесса: первый - психолого-управленческое 
осознание; второй - логарифмирование; третий - экономико-математическое 
моделирование. 
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The methodology of growth in personal income or personal wealth as three distinct 
methodological aspects of the business process: first - psychological and managerial awareness; 
second - logarithm; third - economic modeling. 

Keywords: business process management, psychological management awareness of the 
business process, business process logarithm, economic modeling business process; personal 
income, personal wealth. 

 

Постановка проблеми. Управління бізнес-процесом досягнення мети 
зростання особистого доходу або особистого багатства є супер складною 
проблемою. У висвітлення методології ми покладаємо три окремі методичні 
аспекти: перший - психолого-управлінське усвідомлення бізнес-процесу; 
другий - логарифмування бізнес-процесу; третій – економіко-математичне 
моделювання бізнес-процесу. Як показує практика, вирішити таку проблему 
спроможні 2-5% людей, тобто багатими можуть бути не усі. Ця проблема 
лежить у площині свідомості, підсвідомості, психології поведінки людини, 
психології самоуправління, психології керівництва підприємствами та 
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економікою країни у цілому і т.д. Тому цю проблему, особливо в умовах 
української економіки і політичної реальності, слід вважати майже 
недослідженою і необґрунтованою, з точки зору методології, методики, а 
особливо практики економічної життєдіяльності окремої людини і суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження у галузі 
психології управління передбачають науково обґрунтоване використання 
сукупності конкретних методів, методик і процедур. Метод дослідження - 
спосіб, шлях одержання необхідної інформації про психологічні явища у сфері 
праці й управління, психологічні особливості управлінської діяльності та 
учасників управлінського процесу. Сукупність наукових методів збирання, 
оброблення й аналізу фактів у сфері управління забезпечує реалізацію цілей та 
завдань психологічного дослідження.  

До психолого-управлінських методів дослідження належать: психологічні 
методи вивчення особистості в системі управління; соціально-психологічні 
методи вивчення організації в структурі управління; методи, спрямовані на 
розв´язання управлінських завдань та прийняття управлінських рішень. Існують 
різні класифікації методів психології управління, наприклад, методи 
емпіричного дослідження, методи моделювання, методи збору інформації, 
методи оброблення інформації і т.д. Такий поділ, як правило, умовний, оскільки 
будь-який дослідницький метод збору даних передбачає і певну комплексну 
програму дослідження заданого предмету і об’єкту. Окремі питання висвітлені 
такими вченими, як Кейнс Д.М., Гринэуэй Д., Блини М., Стюарт И., Геец В.М., 
Поченчук Г.М., Владичин У., Вожжов А., Гальчинський А., Льовочкін С. та ін. 
[1-8].  

Метою дослідження є висвітлити окремі аспекти психолого-
управлінського усвідомлення та логарифмування бізнес-процесу досягнення 
мети зростання особистого доходу або особистого багатства. 

Основні результати дослідження. Економічна наука визначає поняття 
«особистого доходу» як сукупності економічних факторів, які за видами 
визначають сумарний показник особистого доходу. Володіння землею – дохід у 
вигляді ренти; володіння капіталом (гроші, цінні папери) – дохід у вигляді 
процента; праця на ринку – дохід у вигляді зарплати; здійснення особистої 
підприємницької діяльності – дохід у вигляді прибутку. Особисті доходи 
формують національний дохід. Є ще поняття особистого доходу у 
розпорядженні – це залишок доходу після сплати особистих платежів – внесків 
на соціальне страхування; податку на прибуток; розподілу нерозподіленого 
прибутку.  

При формуванні особистого доходу інколи має місце таке поняття як 
«трансфер», із знаком «+». Трансфери поділяються на поточні та капітальні, 
які, у свою чергу, можуть здійснюватися у натуральній та грошовій формі. 
Трансфер (від англ. to transfer - переносити, переміщати), тут слід розуміти: 1) 
цінності, що передаються на безповоротній основі, коли в обмін на передані 
ресурси не надходить якогось вартісного еквівалента і, отже, є відпливом 
(вивезенням) капіталу з-під юрисдикції України; 2) переказ іноземної валюти 
або золота з однієї країни до іншої, грошей з однієї фінансової установи в іншу, 
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банківські операції по зустрічних переказах валют двох або декількох країн; 3) 
перенесення банківських операцій з одного на інший рахунок; 4) кошти, що 
передаються з державного бюджету до місцевих бюджетів або з місцевих 
бюджетів вищого рівня до бюджетів нижчого рівня у вигляді 
дотацій, субсидій, субвенцій та в інших формах; 5) передача права володіння 
цінними іменними паперами іншій особі. 

Без постійного особистого доходу неможливо досягнути особистого 
багатства. Термін «багатство» - походить від поняття «Бог», має значення 
достатку, розкошів та надлишку цінностей, володіння чимось значним, 
важливим і цінним. Використовується, і замість терміну «скарб (майно)», щодо 
матеріальної власності й фінансових ресурсів, вартості матеріальних і 
фінансових засобів (усі активи мінус пасиви), якими володіє особа, компанія 
(фірма, підприємство, корпорація тощо) та нація (національне багатство) у 
певний проміжок часу. Протилежне поняття - «бідність» (від - «біда»). Кажуть, 
що бідність - це образ мислення. Але тоді буде справедливо і зворотне 
судження, що багатство - це теж стан розуму.  

Розглянемо якого вигляду набувають економіко-математичні «формули 
особистого доходу (багатства) у розпорядженні» (авторська інтерпретація, або 
формули професора Богдана М. Пунько), як невідома функція F (I, W): 

 

F (I) = IFR + RAP + IFW + IFP + T) – (PP) → (GGPI)   (1) 
 

де, дохід (у гр. од.) – Income F (I); дохід у вигляді ренти - Income from rent 
(IFR); дохід у вигляді процента - Revenue as a percentage (RAP); дохід у вигляді 
зарплати - Income from wages (IFW); дохід у вигляді прибутку - Income from 
profit (IFP); трансфер – transfer (T); особисті платежі (податки, збори 
державного і місцевого рівнів) - personal payments (taxes, duties, state and local 
levels) – PP; досягнення мети зростання особистого доходу - the goal of growth 
of personal income (GGPI). 

Формула особистого доходу набуває різної результативності у часовому 
періоді (time period - TP), тому у залежності від часового періоду вона 
набуватиме наступного значення: 

F (I) = (IFR + RAP + IFW + IFP + T) – (PP) / TP → (GGPI)   (2) 
Слід мати на увазі, що дохідність капіталу, вкладеного у будь-який 

бізнесовий проект, може мати троякий прояв: перший – отримання на виході 
збитків; другий – відтворення первинного капіталу, коли не створюється 
додаткова вартість; третій – отримання прибутку. Прибуток - це 
створена додаткова вартість, яка виражена у грошовій формі. Коли мова йде 
про накопичення особистого багатства, то нас може цікавити лише третій 
варіант капіталовкладення – отримання прибутку, саме цей варіант забезпечує 
відтворення первинного капіталу, споживчі можливості, додаткові вкладення 
капіталу в обіг і оборот та отримання додаткових грошей для накопичення, яке 
й покладається в основу багатства. Тобто, узагальнюючи економічну сутність 
наведеної формули, слід константувати, що максимально можливий прибуток, 
за певний часовий період, визначає ефективність капіталу, вкладеного у будь-
який бізнесовий проект.  
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Економіко-математична «формула особистого багатства у 
розпорядженні» набуває вигляду: 

F (W) = (IFR + RAP + IFW + IFP + T) – (PP) / TP + MVLO + MVCF + 
MVE  → (GGPW)                                            (3) 

де, багатство (у гр. од., ціна (вартість) капіталу) – Wealth F (W); 
ринкова вартість землі у власності - the market value of the land owned (MVLO); 
ринкова вартість підприємств, заводів, фабрик у власності - the market value of 
companies and factories (MVCF); ринкова вартість майна (будинки, дорогоцінні 
речі, автомобілі, літаки тощо) - the market value of estate (houses, valuables, cars, 
airplanes, etc.) [MVE]; досягнення мети зростання особистого багатства - the 
goal of growth of personal wealth (GGPW). 

Щоб стати багатим, потрібно навчитися якось по-іншому думати, ніж ви 
думали досі, позбутися негативних думок, які заважають досягненню 
матеріального достатку. Однак, позбутися негативних думок - це не означає 
кожен день зранку говорити собі перед дзеркалом: «Сьогодні я стану багатим»! 
Така афірмація навряд чи призведе до чогось хорошого. Все набагато глибше - 
потрібно поміняти саму механіку міркування, розуміння категорій грошей і 
багатства, а, відповідно, і їх змістовного наповнення.  

Читаючи цю статтю, ви, швидше за все усвідомлюєте, що ваше нинішнє 
фінансове становище вас не влаштовує і необхідність змін встала перед вами 
дуже актуальною. Початок покладено, далі спробуйте задати собі таке 
запитання: «А що я зробив для того, щоб стати багатим»? І відповідаючи на 
нього, будьте гранично відверті - не потрібно в свій захист приводити 
неспроможні аргументи або виправдовуватися. Це все одно не принесе ніякого 
результату, а ось усвідомлення того, що ви нічого не робили або зробили 
недостатньо, стане серйозним стимулом для реальних змін. Наше життя 
наповнене можливостями, але чомусь більшість людей просто не хочуть 
помічати очевидного. Ми просто закриваємося від зовнішнього світу і живемо 
за стандартом, боїмося щось поміняти, відкрити двері чомусь новому. Але ж ні 
для кого не секрет, що світ змінюється і діяти потрібно не по попередньо 
перевіреній схемі, а потрібно всі свої дії співвідносити з реальною дійсністю. 
Правда, є непорушні постулати, які будуть актуальні завжди. Можливо, ви 
зможете по-новому поглянути на всім відомі закони багатства і застосувати їх з 
більшою ефективністю. 

Перший закон багатства - все наше багатство створюється нашим же 
розумом. Обмежена людина буде жити в рамках своїх же обмежень, тому 
постійний саморозвиток в купі з грамотним застосуванням отриманих знань 
рано чи пізно обов'язково принесе свої плоди. 

Другий закон багатства - цінність блага, в тому числі і грошей, 
визначається спільно покупцем і продавцем. Згадайте базовий курс економіки - 
перетин попиту і пропозиції породжує ціну. Не потрібно віддавати за благо 
більше, ніж ви його оцінюєте. 

Третій закон багатства - дохід повинен розподілятися на дві частини: 
покриття потреб і заощадження. Спробуйте переглянути свої витрати - швидше 
за все, ви знайдете якісь зі статей витрат зайвими. Скоротіть ці витрати і 
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перетворіть їх в заощадження, які зможуть надалі стати капіталом або 
перетворяться в інвестиції. Пам’ятайте, не економити потрібно, а шукати нові 
джерела доходу. 

Четвертий закон багатства - гроші повинні працювати. Все, що не 
витрачено, не повинно лежати мертвим капіталом. Перетворюйте свої пасиви в 
активи, інакше ці пасиви згодом втратять свою цінність [9]. 

Найскладніше в досягненні цілей, у тому числі мети багатства, це ось що: 
навчитися не думати про те, як отримати бажане. Намагаючись придумати 
спосіб, який (наприклад) дозволить вам придбати нову машину, купити новий 
будинок, знайти свою половинку або отримати цікаву і прибуткову роботу, ви 
використовуєте лише ті можливості, які доступні вашій лівій півкулі - вашій 
логіці. А ваша логіка спирається, тільки - на вже відомий досвід, тому-то і 
можливості, на які логіка вказує, так нечисленні і так невеликі. І якраз тому у 
вас зазвичай такий небагатий вибір між способами реалізації ваших цілей, й 
способи якісь, або натужні, або відверто невигідні. Наприклад, якщо хочете 
купити квартиру, то логіка пропонує: мовляв, або йти працювати в режимі день 
і ніч - і тоді до старості (може бути, але не факт) вдасться на квартиру 
накопичити; або візьміть іпотеку, по якій і самі все життя будете відсотки 
платити, а потім ще й дітям у спадок передасте це «задоволення». Такі от 
справи з логікою покупки квартири у вашій лівій півкулі.  

Але у вас ж є ще права півкуля, якраз в ній і міститься ваша величезна 
сила, яку домовимося називати підсвідомістю. А що це таке: ваша 
підсвідомість? Це, знаєте, вся справа, як виявилося в тому, що наука психологія 
заплуталася в цих термінах - «свідомість» і «підсвідомість». Мова ось про що. 
Те, що (поки) прийнято називати підсвідомістю, це - ваша величезна, неосяжна, 
безмежна свідомість. Вона нічим не обмежена - ні часом, ні простором, нічим 
взагалі, вона не обмежується фізичним середовищем. Так що ваша 
підсвідомість знаходиться скрізь, і, до всього має вільний доступ. А оскільки 
ваша підсвідомість - це ви і є, то ваші бажання і ваші особисті цілі є тим, що 
має до вашої підсвідомості пряме відношення: це і її бажання і цілі. А це 
означає точно ось це: для реалізації будь-якого вашого бажання у вашому 
повному розпорядженні знаходяться вся енергія і всі сили всесвіту, будемо так 
називати поле єдиного розуму, де і діють геть усі закони матеріалізації чого 
завгодно. З рівня лівої півкулі ви не можете керувати цими енергіями і силами. 
Все відбувається з рівня вашої правої півкулі - якраз там і знаходиться центр 
управління вашими «особистими польотами».  

Але ж вам звичніше покладатися тільки на свою ліву півкулю - на свою 
логіку? Навантажуйте різними завданнями свою логіку скільки серденько 
забажає, вашій лівій півкулі це тільки на користь - нехай трудиться та 
розвивається. Ви при цьому постійно пам'ятайте, що у вас є потужний помічник 
– ваша підсвідомість, яка, перебуваючи всюди, все ж має якір у вашій правій 
півкулі, що свою підсвідомість можна, і потрібно, залучати. Особливо коли 
виявляєте, що ваша ліва півкуля або «тупо зависла», тобто взагалі не видає 
ніяких рішень по актуальних завданнях, або пропонує такі примітивні, й 
неприйнятні, рішення, від яких просто душу навертає. Так що, будь ласка, 
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дозволяйте діяти своїй підсвідомості - і ви раз по раз станете виявляти, що цілі, 
які ви визначаєте, реалізуються такими бездоганними способами, до яких ваша 
логіка передбачала б великі нагороди - і все одно б не дісталася.  

Та є пояснення основ, на яких ґрунтується формула досягнення мети – 
умовно «формула мільйона доларів». Але для цього слід ретельно продумати 
своє бажання - переконайтеся, чи дійсно саме цього ви хочете. Формула дійсно 
забезпечує реалізацію всього, що позначається як «хочу отримати / 
випробувати (те-те) – досягнути мети».  

Бажання опрацьоване по цій формулі - так, реалізується, але ж і ваше 
життя від цього зміниться, тому запитайте себе, чи є у вас готовність до таких 
змін, ця формула складається з 5-ти елементів. Спочатку слід визначити і чітко 
позначити, чого ви не хочете, наприклад, при наявності боргів природно не 
бажаєте їх мати. Значить, формулювання по першому елементу формули може 
бути таким: «Я не хочу мати борги». Отже, визначіться, чого ви в даний момент 
не хочете найбільше, і запишіть тут, в цьому полі: «Я не хочу мати борги».  

Потім визначіться і чітко позначіть, чого ви хочете. В продовження 
взятого прикладу формулювання другого елементу формули може бути таким: 
«Я хочу мати стільки грошей, щоб їх постійно і завжди вистачало на всі мої 
потреби» Сформулюйте і запишіть своє «хочу» тут: «Я хочу мати стільки 
грошей, щоб їх постійно і завжди вистачало на всі мої потреби». 

Потім уявіть, що ви вже маєте те, що хочете. Тільки ось що, при взаємодії 
з цим елементом формули у багатьох людей виникають труднощі - і 
відбувається це через те, що слабкі нервові зв'язки мозку, які відповідають за 
чіткість внутрішнього зору. Саме тому спроби представити, як виглядає 
виконане бажання, закінчуються тим, що виникають тільки уривчасті образи, 
що не дозволяють нічого толком побачити. Загалом, далеко не у всіх виходить 
візуалізація. Так ось, щоб у вас не виникла ця трудність, зробіть ось що: 
опишіть словами своє сповнене бажання. Для цього просто вдавайте, що ви не в 
теперішньому часі знаходитеся, а вже в майбутньому - там, де ваше бажання 
вже сповнилося. І там, в майбутньому, ви сидите і описуєте свої враження від 
свого виконаного бажання. Отже, що там, в вашому майбутньому? Ось ви вже 
маєте саме те, що хочете. Як це виглядає? Що з вами і навколо вас 
відбувається? Напишіть тут: «Я щасливий (щаслива), що моє бажання 
здійснилося, і я показав (показала) приклад дітям, як добиватися бажаного 
у житті, незважаючи на перешкоди».  

Викличте і зафіксуйте почуття володіння, зауважте - це обов'язково, без 
почуття володіння, слід це чітко мати на увазі - формула не спрацює. І тут 
справа ось у чому, ви знаєте, що будь-яка думка, не встигнувши виникнути, 
прагне до своєї реалізації у фізичному середовищі - це загальновідомо: думки 
за своєю природою тільки тим і зайняті, що прагнуть до свого фізичного 
втілення. Так ось, для матеріалізації ваших думок потрібна сила і ця сила - 
почуття, які ви виробляєте. Наприклад, страх - сильне почуття, саме тому всі 
думки, супроводжувані страхом, реалізуються швидко. Радість, задоволення, 
захоплення - теж сильні почуття і їх сила анітрохи не поступається силі почуття 
страху. Тому зробіть так, прочитайте свій текст, що описує ваше сповнене 
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бажання, після цього закрийте очі і уявіть, як це все виглядає. Тільки не 
дивіться безпристрасно на те, що стане з’являтися у внутрішньому зорі, а 
супроводжуйте це почуттям - почуттям володіння. Тримайте це почуття - 
визначте, де у вашому тілі воно звучить (швидше за все, в районі грудини, 
ближче до серця) і запам'ятайте це відчуття: «Викличте і зафіксуйте почуття 
володіння».   

Потім відпустіть: 1) відпустити - це перестати натужно хотіти за всяку 
ціну добитися своєї мети; 2) відпустити - це довіритися тому, що у відповідь на 
ваше бажання буде відбуватися за вказівкою підсвідомості; 3) відпустити - це 
відмовитися від питання «Як я це отримаю?». Потім відречіться - і навіть 
близько до себе не підпускайте питання «як»? Ніколи не заглиблюйтеся в деталі 
того, як саме ви досягнете результату, як саме до вас прийде те, на що вказало 
ваше «хочу». Вас може цікавити тільки кінцевий результат - ось на ньому і 
фокусуйтеся: «Потім відпустіть свою мету і відречіться від неї». 

Коли виходить відпустити своє бажання - тобто усвідомити, що запит на 
бажане прийнятий, виповнюється, і все йде як треба - настає пора яких треба 
дій. Ці дії ініціюються силою, яка сидить у вас всередині і називається так: 
«ваше істинне Я», «підсвідомість», «несвідомий розум», «вище Я» і т.д. - багато 
назв вашої сили, яка знає все і все на світі робить, ця сила - в вашому 
розпорядженні. Тільки не треба її, ні підганяти, ні направляти, цій силі 
необхідно просто довіритися - тільки в цьому полягає ваше завдання. От і все, 
цих п'ять елементів - це і є «формула мільйона доларів». І не тільки, це формула 
виконання всіх на світі бажань, скажете, надто вже просто? Не говоріть так, не 
потрапляйте у цю пастку - адже це тільки виглядає простим, а насправді, в 
процесі виконання ваших бажань задіяно стільки складного і незбагненного для 
вашої свідомості, що просто прийміть це за факт - і все [10]. 

 Формулу досягнення мети – умовно «формулу мільйона доларів» можна 
відобразити алгоритмом наступним чином (рис. 1). 

  
 
 
 

«Хочу отримати / випробувати (те-те) – досягнути мети» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Алгоритм формули досягнення мети – умовно «формули мільйона 

доларів» 

«Я хочу мати стільки грошей, щоб їх постійно  

«Я не хочу мати борги» 

і завжди вистачало на всі мої потреби» 

«Я щасливий (щаслива), що моє бажання здійснилося, і я 
показав (показала) приклад дітям, як добиватися 
бажаного у житті, незважаючи на перешкоди» 

«Викличте і зафіксуйте почуття володіння» 

«Потім відпустіть свою мету і відречіться від неї» 

Реалізація мети - умовно «формули мільйона доларів» 
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Як математичною операцією можна відобразити логарифмування бізнес-
процесу досягнення мети зростання особистого доходу або особистого 
багатства? Термін «логарифм» (від грец. λоγος - «слово», «відношення» і 
грец. ἀριθμоς - «число») - математична операція, обернена піднесенню до 
степеня. Число «x»  називається логарифмом числа «a»  за основою «b», якщо 
«bx» = «a». Логарифми були введені Джоном Непером на початку 17 століття, 
як засіб спрощення розрахунків, вони швидко почали застосовуватися вченими 
та інженерами для пришвидшення виконання обчислень, 
використовуючи логарифмічні лінійки і таблиці логарифмів (до появи 
комп’ютерного програмування). Наприклад, можна значно спростити 
обчислення добутку використовуючи важливу властивість: логарифм добутку є 
сумою логарифмів множників: log b (xy) = log b (x) + log b (y). 

У нашому випадку ми задаємося логарифмічною функцією log2(x). 
Логарифмічна функція log2(x) проходить через точки з координатами (х=1, 
у=0); (х=2, у=1); (х=4,у= 2); (х=8, у=3) і т.д. [11]. 

Приклади: 
log2 (2) = 1, тому що 21 = 2 (прирівняємо до 20 тисяч гривень);  
log2 (4) = 2, тому що 22  = 4 (прирівняємо до 40 тисяч гривень);  
log2 (8) = 3, тому що 23  = 8 прирівняємо до 80 тисяч гривень;  
log2 (16) = 4, тому що 24   = 16 (прирівняємо до 160 тисяч гривень);  
log2 (32) = 5, тому що 25  = 32 (прирівняємо до 320 тисяч гривень); 
log2 (64) = 6, тому що 26  = 64 (прирівняємо до 640 тисяч гривень) і т.д. 
Тобто, log2(x), у нашому прикладі (рис. 2), це конкретизоване 

функціональне логарифмування досягнення мети зростання особистого доходу 
або особистого багатства. Таким чином, починаючи з 20 тисяч гривень, ми 
маємо поступово нарощувати свій зароблений капітал методом подвоєння: 40, 
80, 160, 320, 640 тисяч гривень і т.д. У нашому випадку графік функції  log2(x), 
це фактично крива постійного зростання багатства.  

 
Рис. 2. Графік конкретної заданої функції логарифмування y = log2 (x) 

 

Початковий капітал, може мати мінусове значення, коли бізнес 
започатковується з кредитних запозичень. Наприклад, кредит становить, з 
нашими умовно співставними цінами, 40, 30, 20, або 10 тисяч гривень, із знаком 
мінус. Від знаку мінус, функція бізнес-логарифмування, поступово проходить 
від мінусового значення, через нульове значення, коли вкладення зрівнюються 
з доходами, і поступово входить у зону плюсового значення, коли доходи 
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починають переважати вкладення у бізнес. Таким чином, наступає зона 
отримання прибутків, які дозволяють збільшувати вкладення капіталу в оборот, 
а отже сприяють поступовому зростанню прибутків. Розпочинається період 
досягнення мети зростання багатства. На графіку ці значення рівні 
проходженню кривої через х=2, у=1; х=4, у=2; х=8, у=3 і т.д.  

Наприклад, дохід від підприємницької діяльності, розраховується як 
додана вартість до номінального капіталу або отриманий комерційний зиск (не 
слід ототожнювати з податком на додану вартість). Можна розраховувати за 
формулами 4, 5, 6 (авторська інтерпретація): 

AV1 = NC1 × RPP  – ACB2                        (4),  

де, AV1 - додана вартість (added value); NC1 - номінальний капітал 
(nominal capital), якийсь умовний перший варіант внеску у бізнес – виробництво 
товару, гуртова покупка товару для роздрібної торгівлі, надання платних 
послуг тощо; RPP – коефіцієнт цінової надбавки (rate premium price); ACB2 –
додатковий капітал у бізнес (additional capital business) або розмір 
відтворюваного капіталу, наприклад, ми кожного місяця умовно вкладаємо 
нові кошти. 

Наприклад, AV1 = { NC1 × RPP } – ACB2, = {500×2,5}  – 500 = 750 г. од. 
Річний дохід від підприємницької діяльності можна вирахувати за 

формулою: 
AV = [{NC1 × RPP} – ACB2 ] × 12           (5), 

або AV = AV1  × 12                                  (6),       
де, AV - річний дохід; NC1  - номінальний капітал (якийсь умовний перший 

варіант внеску у бізнес – виробництво товару, гуртова покупка товару для 
роздрібної торгівлі, надання платних послуг тощо); RPP  – коефіцієнт цінової 
надбавки; ACB2  – тому що ми кожного місяця умовно вкладаємо додатковий 
капітал у бізнес (розмір відтворюваного капіталу); AV1 - якийсь умовний 
перший варіант доданої вартості (750), яка й формує річний дохід; 12 – 
місяців у році. 

Наприклад, AV = [{500×2,5} -500]  ×12 = 750×12 = 9000 г. од. 
Сукупний особистий дохід формується за рахунок фонду заробітної 

плати, доходів підприємців, дивідендів, орендної плати і проценту, що 
отримують громадяни до сплати ними податків до державного бюджету. 
Особистий дохід складає основу попиту на кінцеві товари і послуги 
особистого споживання, якщо попередньо «очистити» його від податків. 
Особистий дохід після сплати податків стає доходом, яким розпоряджаються 
громадяни, або безподатковим доходом. За допомогою нього обчислюється 
величина фактичних доходів сімей і індивідів. Цей дохід використовується 
не тільки на споживання, а й на заощадження – досягнення мети зростання 
особистого багатства. 

Поряд з категорією «дохід», слід усвідомлювати ряд дотичних або 
одночасно використовуваних економічних понять, таких як «обіг» та «оборот». 
А саме: «обіг» (Сirculation), «грошово-платіжний обіг» (Monetary payment 
system), «грошовий обіг» (Currency), «оборот капіталу» (Сapital turnover), 
«оборот підприємства» (Turnover), «платіжний оборот» (Payment turnover), 
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«грошовий оборот» (Сash flow), «звернення готівкових грошей» (Statements of 
cash) та «безготівкові грошові знаки» (The bank banknotes). 

«Обіг» (Сirculation) - комерційна операція, характерна для товарного 
виробництва форма обміну продуктів праці та інших об’єктів власності шляхом 
купівлі-продажу (товарний обіг); рух товарів, цінностей у суспільстві; 
використання, вжиток, пустити в обіг, вилучити з обігу; торговельний обіг 
(грошовий обіг). «Грошово-платіжний обіг» (Monetary payment system) - 
частина грошового обігу, де гроші функціонують як засіб платежу, незалежно 
від того, це оборот безготівковий або готівковий. «Грошовий обіг» (Currency) – 
це поняття можна віднести до готівково-грошового обігу. «Оборот капіталу» 
(Сapital turnover) – це процес безперервного його руху в економічній системі, 
що супроводжується послідовним перетворенням однієї його форми в іншу, 
тобто товарної в грошову і навпаки. «Оборот підприємства» (Turnover) - 
результат ділової активності підприємства тією мірою, якою вироблені товари 
та послуги були реалізовані споживачам, тобто це - вартість всіх товарів та 
послуг, на які оформлені накладні протягом звітного періоду (року), що 
виражається незалежно від надходження платежів або термінів поставки, в 
остаточній сумі по рахунках. «Платіжний оборот» (Payment turnover) - це 
процес безперервного руху засобів платежу, що існують у даній країні. Він 
включає не тільки рух грошей, але і рух інших засобів платежу (чеків, 
депозитних сертифікатів, векселів тощо). Отже, грошовий оборот є складовою 
частиною платіжного обороту. «Грошовий оборот» (Сash flow) - являє собою 
процес безперервного руху грошових знаків у готівковій та безготівковій 
формах. Таке визначення відповідає змісту сучасного грошового обороту, де 
рух здійснюють саме грошові знаки, а не інші види грошей. «Звернення 
готівкових грошей» (Statements of cash) - також є складовою частиною 
грошового обороту. Звернення грошових знаків передбачає їх постійний 
перехід від одних юридичних або фізичних осіб до інших. Таким чином, 
можуть звертатися тільки готівкові гроші. «Безготівкові грошові знаки» (The 
bank banknotes) - у вигляді записів за депозитними банківськими рахунками не 
звертаються. Кожна нова товарна або нетоварна угода або платіж вимагають і 
нового запису на банківських рахунках. Одним записом не можна обслужити 
кілька товарних угод. 

Цікавим дослідженням особистих перспектив бути багатим може бути 
методологія, дещо псевдонаукова, але дієва, за назвою «Ваш код багатства». 
Код Багатства людини вказує на її особливий шлях до фінансів і управління 
ними. Для розрахунку «Коду Багатства» необхідні Число вашого народження і 
Число вашого імені. Для українського алфавіту таблиця чисел за буквами 
виглядає наступним чином. 

1          2            3          4         5           6           7              8          9 
А а     Б б       В в      Г г       Ґ ґ         Д д       Е е        Є є       Ж ж 
З з      И и      І і         Ї ї        Й й       К к       Л л       М м     Н н 
О о    П п       Р р      С с       Т т       У у       Ф ф       Х х      Ц ц 
Ч ч    Ш ш    Щ щ    Ь ь      Ю ю     Я я 
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Наприклад, Пунько Вікторія Богданівна, народилася 24 числа. Для цього 
беремо число народження - 24. Нам потрібно порахувати число імені - 
ВІКТОРІЯ. Число імені можна розрахувати по таблиці. Кожній букві відповідає 
своя цифра: з таблиці отримуємо: 3 (В) + 3 (І) + 6 (К) + 5 (Т) + 1 (О) + 3 (Р) + 3 
(І) + 6 (Я) = 30; тепер складаємо число імені і число дня народження: 24 + 30 = 
54; далі наводимо це число до однозначного числа, отримуємо 5 + 4 = 9. Отже, 
Код Багатства - 9. 

Наприклад, Пунько Роксолана Богданівна, народилася 25 числа. Нам 
потрібно порахувати число імені – РОКСОЛАНА. З таблиці отримуємо: 3 (Р) + 
1 (О) + 6 (К) + 4 (С) + 1 (О) + 7 (Л) + 1 (А) + 9 (Н) + 1 (А) = 33; тепер складаємо 
число імені і число дня народження: 25 + 33 = 58; далі наводимо це число до 
однозначного числа, отримуємо 5 +8 = 13 = 4. Отже, Код Багатства - 4. 

Виняток становить число 11 (2), його далі спрощувати не треба. 
Наводимо опис кодів багатства. 

Код Багатства 1. Фінанси приходять до вас через особисті незалежні 
проекти, через ваш практичний досвід. Вам потрібна свобода творчості, 
можливість діяти індивідуально, працювати з новими проектами, ідеями. 
Можна почати власну справу або очолити окремий напрямок, де ви будете 
діяти самі. Головна умова успіху - ваші знання і практичний досвід. 

Код Багатства 3. Для вас гроші в житті не найголовніше, є - добре, немає - 
прийдуть, куди подінуться. Для вас підійде діяльність, пов'язана з розвагами, 
підвищенням якості життя людей, з виразом ваших талантів і особистісних 
якостей. Вам підійде діяльність, де багато активності, зміна видів праці, де вам 
буде цікаво. Можливе отримання спадщини або фінансове заступництво 
родичів. 

Код Багатства 4. Ви володар одного з грошових кодів багатства, що 
означає що гроші у Вас будуть завжди, хоч можливо і не завжди у великих 
кількостях. Їх кількість залежить від вашого виду діяльності. Найбільш 
підходить для отримання доходу діяльність, пов'язана зі створенням 
довгострокових, надійних, матеріальних об’єктів, проектів. Дохід буде рости 
поступово, зате надійно і постійно. 

Код Багатства 5. Вам для отримання доходу потрібна команда, вміння 
співпрацювати, а також знання і практичний досвід. Вам підійде діяльність, 
пов’язана з ризиком, пригодами, подорожами, торгівлею, експериментами і 
нововведеннями. 

Код Багатства 6. 6 - грошовий код, що означає «гроші під ногами», 
головне для вас зуміти їх побачити. У вас може бути багато джерел доходів, які 
виникли з вашими знаннями, інформацією, а також з підвищенням якості життя 
людей, з турботою про інших людей, зі спілкуванням. Будьте уважні і ваші 
гроші не пройдуть повз вас. 

Код Багатства 7. Ви некомерційна людина і пошуку грошей віддасте 
перевагу улюбленій справі або духовному, творчому пошуку. Ви фахівець в 
своїй справі, від Вашого професіоналізму та рівня знань залежить ваш дохід. Це 
може бути сфера науки, мистецтва. У вашої діяльності має бути присутня 
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свобода дій і творчості, результати вашої праці повинні бути унікальними і 
вишуканими. 

Код Багатства 8. Ви володар самого грошового коду багатства, ви «магніт 
для грошей», але за умови вірного відношення до грошей. Не ставте їх на 
перше місце у вашому житті, не переживайте за них, дійте спокійно і впевнено, 
ваші гроші будуть приходити до вас в достатніх кількостях. Необхідний 
серйозний масштаб планів, можливо робота в компаніях міжнародного рівня. 

Код Багатства 9. Це грошове число, але ви можете, як отримати багато, 
так, і, втратити. Ваша діяльність може бути пов’язана з доброчинністю. 
Головне в цьому - ваше ставлення до грошей: з яким почуттям ви віддаєте їх і 
отримуєте. Справжня благодійність знаходиться всередині, коли людина і 
віддає і приймає з вдячністю, коли вона розвивається як особистість, підтримує 
інших. 

Код Багатства 11(2). Ваші фінанси пов’язані з масштабом ваших планів. 
Чим більшій кількості людей ці плани приносять користь, тим більшу 
винагороду ви будете отримувати від Всесвіту. При цьому на першому місці 
знаходиться ваш розвиток, як особистості, духовне лідерство, коли ви завдяки 
своїм особистісним якостям, рис характеру і їх проявів, є прикладом для інших 
людей. 

Висновки і пропозиції. За оперативними даними УКРІНФОРМ (станом 
на 01.04.2016) в 2015 році 1232 громадянина України отримали доходи в сумі, 
що перевищує 1 мільйон гривень. Загальна сума задекларованого ними доходу 
становить 6,0 мільярдів гривень. Сума податку на доходи фізичних осіб, яку 
«мільйонери» самостійно визначили до сплати в бюджет - 129,7 мільйонів 
гривень, військового збору - 13,3 мільйонів гривень. 

Наші підрахунки показують (автор проводив дотичні підрахунки у інших 
статтях), що дохід у різних країнах, та у межах однієї країни, далеко не 
рівномірний – є бідне і багате населення, є бідні і багаті країни. До показників, 
які дозволяють здійснювати такі порівняльні підрахунки належать: рівень 
доходу на душу населення, рівень зарплат, курсове співвідношення валют, 
банківський процент, рівень ринкових цін, рівень споживання на душу 
населення всередині країни (за межами країни), рівень володіння нерухомістю 
тощо. Це співвідношення коливається у середніх межах 9-10 разів, між бідним і 
багатим населенням у межах однієї країни, так само між бідними і багатими 
країнами. Що не означає, що не існує об’єктивних передумов, для багатих стати 
бідними, і навпаки, для бідних стати багатими… Аналогічно можна 
стверджувати, що бідні багатої країни, можуть бути багатіші від бідних бідної 
країни, багаті багатої країни можуть бути багатшими від багатих бідної країни. 
На думку більшості економістів, ці дані свідчать про значну нерівність у 
розподілі доходів й будь-якої тенденції зрівнювання доходів або оптимізації їх 
розподілу не спостерігається. Якщо й існують, окремі виняткові країни, то 
такий досвід ще не отримав належного наукового дослідження і пояснення.   

Досягнення мети зростання особистого доходу або особистого багатства з 
застосуванням методології психолого-управлінського усвідомлення та 
конкретизованого функціонального логарифмування бізнес-процесу, нами 
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покладається в основу її визначення і реалізації. Ми пояснили емпіричні 
психолого-управлінські основи, на яких ґрунтується формула досягнення 
багатства – умовно «формула мільйона доларів». Показали, як математичною 
операцією можна відобразити конкретизоване функціональне логарифмування 
бізнес-процесу досягнення мети зростання багатства. Навели формули 
розрахунку доданої вартості до номінального капіталу та отримання 
комерційного зиску, які покладаються в економічну основу накопичення 
багатства. Отримані результати мають теоретичне значення для економічної 
науки, можуть бути використані у процесі реалізації бізнес-проектів, метою 
яких є отримання прибутків і накопичення особистого доходу або особистого 
багатства.  
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