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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 
ПРОЕКТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

METHODICAL APPROACHES TO ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF 
INVESTMENT PROJECTS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 

В статті проаналізовані існуючі підходи до оцінки ефективності процесу реалізації 
інвестиційних проектів. Охарактеризовано перелік показників за допомогою яких можна 
оцінити прибутковість реалізації інвестиційного проекту. Обґрунтовано переваги та 
недоліки розглянутих методів оцінки ефективності інвестиційних проектів. Запропоновано 
методичний підхід до комплексної оцінки ефективності інвестиційних проектів на 
промислових підприємствах, який уможливить проведення точного та якісного аналізу 
оцінки ефективності і привабливості реалізації інвестиційного проекту для інвесторів, 
підприємств, органів державної та місцевої влади. Визначено переваги та недоліки щодо 
використання запропонованого методичного підходу. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний проект, ефективність інвестиційного 
проекту, методичні підходи, промисловість, комплексна оцінка ефективності 
інвестиційного проекту. 

 

В статье проанализированы существующие подходы к оценке эффективности 
процесса реализации инвестиционных проектов. Охарактеризован перечень показателей, с 
помощью которых возможно оценить доходность реализации инвестиционного проекта. 
Обоснованы преимущества и недостатки рассмотренных методов оценки эффективности 
инвестиционных проектов. Предложен методический подход к комплексной оценке 
эффективности инвестиционных проектов на промышленных предприятиях, который 
сделает возможным проведение точного и качественного анализа оценки эффективности и 
привлекательности реализации инвестиционного проекта для инвесторов, предприятий, 
органов государственной и местной власти. Определены преимущества и недостатки 
относительно использования предложенного методического подхода. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, эффективность 
инвестиционного проекта, методические подходы, промышленность, комплексная оценка 
эффективности инвестиционного проекта. 

 

The article analyses existing approaches to the assessment of the effectiveness of the 
implementation process of investment projects. Characterized by list of indicators by which to 
assess the profitability of the investment project implementation. The advantages and disadvantages 
of the considered methods of estimation of efficiency of investment projects. The methodical 
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approach to complex assessment of efficiency of investment projects at industrial enterprises, which 
will make it possible to conduct accurate and qualitative assessment of the effectiveness and 
attractiveness of investment project implementation for investors, enterprises, bodies of state and 
local authorities. The advantages and disadvantages regarding the use of the proposed method. 

Key words: investment, investment project, efficiency of the investment project, 
methodological approaches, industry, the complex efficiency assessment of the investment project. 

 

Постановка проблеми. Достатній обсяг інвестиційних ресурсів дозволяє 
налагодити інвестиційну діяльність країни, відновити інвестиційний потенціал 
промислових підприємств, розробляти та впроваджувати інвестиційні проекти. 
Проте, перш ніж реалізувати інвестиційний проект, слід оцінити його 
ефективність. Оцінка ефективності інвестиційного проекту дозволяє 
підприємству визначити більш прибутковий проект, оцінити терміни 
повернення інвестованого капіталу, спрогнозувати ефект від реалізації проекту. 
За умови оцінки ефективності інвестиційного проекту інвестор матиме змогу 
вкласти кошти в більш привабливіший проект, раціонально спрямувати 
ресурси, підвищити імідж та налагодити зв’язки з партнерами. Для оцінки 
ефективності інвестиційних проектів доцільно використовувати методичні 
підходи, методи та показники оцінки ефективності інвестицій. Варто 
відзначити, що не всі методи оцінки інвестиційного проекту є досконалими, 
достовірними, тому при їх виборі слід враховувати: податкову систему країни; 
нормативно-правове забезпечення інвестиційної діяльності; темпи інфляції; 
коливання цін на продукцію; пільгове кредитування; рівень розбіжностей щодо 
оцінки інвестиційних проектів на рівні держави, регіону, підприємства; 
визначення критеріїв ефективності проектів. Відповідно оцінка ефективності 
інвестиційного проекту на промислових підприємствах є доволі складним 
процесом, що підтверджує актуальність даного питання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у вивчення 
питань щодо дослідження методів оцінки ефективності інвестиційний проектів 
зробили вітчизняні та зарубіжні вчені, серед яких: Діну Е.М. [1, с. 274-275], 
Maцкевич І. [2, с. 140-145], Бороніна Л.Н. та Сенук З.В. [3, с. 91-99], Демиденко 
О.А. [4, с. 272-275], Майорова Т.В. [5, с. 255-281], Мамотенко Д.Ю. [6, с. 211-
215], Орлик О.В. [7, с. 80-90], Яценко В.Ф., Земська Г.О. [12, с. 184-186]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. На 
сьогоднішній день проведено чимало досліджень щодо аналізу методів оцінки 
ефективності інвестиційний проектів та кожен автор дотримується власного 
підходу до оцінки ефективності інвестиційних проектів. Однак, з метою 
проведення оцінки ефективності інвестиційного проекту на промисловому 
підприємстві, на відміну від існуючих підходів, доцільно використовувати 
єдину систему достовірних показників, що дозволить з’ясувати цінність 
інвестиційного проекту. 

Метою статті є проаналізувати існуючі підходи до оцінки ефективності 
процесу реалізації інвестиційних проектів, визначити переваги та недоліки 
розглянутих методів оцінки ефективності інвестиційних проектів та 
удосконалити методичний підхід до комплексної оцінки ефективності 
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інвестиційних проектів на промислових підприємствах із зазначенням переваг 
та недоліків даного підходу. 

Результати дослідження. За умов розвитку ринкових відносин основним 
завданням України є подолання економічної кризи, вирішення ряду соціально-
економічних проблем, налагодження політичної ситуації, що можливо за умови 
підвищення ефективності діяльності промислових підприємств шляхом 
залучення та раціонального використання інвестиційних ресурсів. Інвестиційні 
ресурси необхідні промисловим підприємствам для налагодження ефективності 
діяльності, зміни структури виробництва, забезпечення безпеки економічного 
розвитку, відновлення виробничих потужностей, розвитку інноваційного та 
інвестиційного потенціалу. При цьому залучені інвестиційні ресурси слід 
використовувати таким чином щоб отримати максимальний ефект та 
мінімізувати витрати. Нарощування та ефективне використання інвестиційного 
капіталу є основною передумовою налагодження ефективності фінансової та 
виробничої діяльності підприємств за умови врахування загроз інвестиційного 
ринку. Відповідно виникає необхідність у спрямуванні коштів, тобто в 
реалізацію інвестиційного проекту, але одночасно необхідно оцінити можливі 
ризики, загрози, переваги щодо впровадження того чи іншого проекту, що є 
можливим за умови оцінки ефективності інвестиційного проекту.  

Загалом існує безліч підходів вчених щодо характеристики методів 
оцінки ефективності інвестиційного проекту і відповідно розглянемо більш 
детальніше методичні підходи вчених до оцінки ефективності інвестиційних 
проектів. Орлик О.В. досить ґрунтовно проаналізував методичні підходи та 
показники до оцінки ефективності інвестиційних проектів [7, с. 80-90]. До 
основних методів оцінки ефективності інвестиційних проектів автором було 
віднесено: термін окупності; середній прибуток; коефіцієнт прибуток/витрати. 
Використання наведених методів є нераціональним, оскільки вони дозволяють 
оцінити ефективність різних проектів з метою їх порівняння, але не дають 
змоги реально оцінити майбутній ефект та співставити його з наявним 
ресурсним забезпеченням. Більш ефективними методами оцінки ефективності 
інвестиційних проектів є внутрішня норма прибутковості проекту, чиста 
теперішня вартість проекту, індекс дохідності, термін окупності, рентабельність 
проекту (рис. 1). 

Інший автор, Демиденко О.А. розглянув методики, показники та 
принципи оцінки ефективності інвестиційних проектів, охарактеризував 
переваги і недоліки методів оцінки інвестиційних проектів [4, с. 272-275]. 
Автор виокремив три групи методів до визначення ефективності інвестиційних 
проектів, а саме: методи оцінки інвестицій з урахуванням вартості грошей; 
методи оцінки, які гуртуються на бухгалтерській звітності; методи оцінки 
інвестиційних проектів шляхом співставлення надходжень та витрат. До 
показників аналізу інвестиційного проекту включено: чистий приведений дохід; 
внутрішня норма прибутковості; термін окупності проекту; індекс 
рентабельності інвестицій. 
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Рис. 1. Показники оцінки ефективності реалізації інвестиційних проектів 

[згруповано автором за [7, с. 80-90; 8, с. 290-295; 9, с. 277-282; 10; 11, с. 299-300] 
 
 

У своєму дослідженні Мамотенко Д.Ю. [6, с. 211-215], подібно до 
існуючих досліджень, проаналізував методи, показники оцінки раціональності 
використання інвестицій та визначення ефективності інвестиційних проектів. 
До показників оцінки економічної ефективності інвестицій автором було 
віднесено індекс дохідності, період окупності інвестицій, внутрішня норма 
дохідності, чистий дисконтований дохід, які дозволяють визначити вигоди від 
залучення іноземних інвестицій в промисловість України. Серед показників 
аналізу ефективності інвестиційного проекту слід відзначити: чистий 
дисконтований дохід; внутрішня норма дохідності; дисконтований період 

Теперішня 
вартість 
проекту 

TV – теперішня вартість грошей; 
MV – майбутня вартість грошей; 
Cd – ставка дисконту; 
R – період. 

Чиста теперішня 
вартість проекту 

дозволяє оцінити суму капітальних інвестицій, 
визначити обсяг приросту капіталу від 
реалізації інвестиційного проекту 

CTV – чиста теперішня вартість; 
TVpri – теперішня вартість 
 прибутку; 
1, 2, …n – період; 
I – сума інвестиційних коштів. 
 
 

Індекс дохідності ITV – індекс теперішньої вартості. 

є відношенням дисконтованої суми прибутку до обсягу залучених  
коштів, дозволяє оцінити ефективність проекту 

 

Рентабельність проекту IR – рентабельність проекту. 

є відношенням чистої теперішньої вартості до обсягу залучених інвестицій, 
дозволяє вибрати більш прибутковий проект 

  

Термін окупності проекту To – термін окупності; 
I –обсяг інвестиційних коштів; 
Pr – прибуток. 

визначає період протягом якого інвестиції приносять прибуток, 
дозволяє оцінити перспективи діяльності підприємства, врахувати інфляцію 
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окупності; період окупності; індекс прибутковості; середня норма 
рентабельності; модифікована внутрішня норма дохідності (рис. 2). 
Використання показників оцінки ефективності інвестиційного проекту 
дозволять визначити рентабельність проекту шляхом порівняння терміну 
повернення капіталу та обсягу можливих витрат за умови дотримання 
принципів: визначення часу дії проекту; принцип мінімізації ризиків; принцип 
оцінки очікуваного ефекту; оцінка ресурсного забезпечення та визначення 
витрат.  

Бороніна Л.Н. та Сенук З.В. виокремили три етапи експертної оцінки 
ефективності інвестиційного проекту, а саме: попередня експертиза проекту, 
тобто оцінка ефективності проекту в процесі його планування; середня оцінка, 
яка дозволяє проаналізувати ефективність проекту в процесі його 
впровадження з метою контролю за процесом досягнення поставлених завдань; 
підсумкова оцінка проекту, тобто визначення ефективності проекту на основі 
аналізу досягнутих результатів [3, с. 91-99]. В процесі попередньої експертизи 
проводиться оцінка правильності підготовки контрактів, якості розробленого 
проекту, ефективності прийнятих управлінських рішень.  

 
Рис. 2. Показники оцінки ефективності інвестиційних проектів  

[згруповано автором за [6, с. 211-215] 
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До критеріїв оцінки якості проекту Бороніна Л.Н. та Сенук З.В. віднесли: 
визначення стратегічних цілей проекту; аналіз забезпеченості ресурсами 
проекту; склад проектної команди; організаційна структура проекту та модель 
управління; оцінка бюджету проекту; визначення ризиків; очікувані результати 
проекту. Перевагою наведеного підходу є розподіл оцінки ефективності 
інвестиційного проекту на три етапи, що дозволяє більш ґрунтовніше оцінити 
результативність, привабливість проекту, виявити проблеми на кожній стадії 
проекту та запропонувати шляхи їх вирішення.  

Майорова Т.В. у своєму дослідженні розглянула методи та показники 
оцінки ефективності інвестиційного проекту [5, с. 255-281]. Загалом оцінка 
інвестиційних проектів включає: аналіз конкретного проекту; порівняння 
декількох проектів; визначення доцільності реалізації та участі в проекті. 
Основною передумовою оцінки ефективності інвестиційних проектів є аналіз 
грошових потоків проекту, наявності оборотного капіталу, обсягів реалізованої 
продукції, суми понесених витрат. Показники оцінки ефективності проекту 
були поділені на три групи: показники комерційної ефективності; показники 
бюджетної ефективності; показники суспільної ефективності. Найважливіше 
значення відіграють показники комерційної ефективності інвестиційного 
проекту, які дозволяють визначити результати від реалізації проекту для його 
учасників та які поділяються на показники економічної оцінки і показники 
фінансової оцінки (рис. 3). До фінансових показників оцінки інвестиційного 
проекту автором було включено: коефіцієнти ліквідності; коефіцієнти 
фінансової стійкості; коефіцієнти ділової активності; коефіцієнти 
прибутковості. В свою чергу показниками економічної ефективності проекту є: 
статистичні методи – облікова норма прибутковості; період окупності 
недисконтований; динамічні методи – індекс дохідності; чистий приведений 
дохід; дисконтований період окупності; внутрішня ставка дохідності; 
внутрішня модифікована ставка дохідності (рис. 3) [5, с. 264]. 

Яценко В.Ф., Земська Г.О. проаналізували та узагальнили існуючі методи 
оцінки ефективності інвестиційних проектів, визначили їх переваги та 
недоліки, оцінили можливість їх практичного застосування у діяльності 
підприємств [12, с. 185-187]. Здійснення інвестиційних розрахунків дозволяє 
оцінити рівень привабливості інвестиційного проекту, вибрати відповідно до 
рейтингу кращий проект шляхом використання показників оцінки проектів, а 
саме: індекс рентабельності інвестицій; чиста теперішня вартість; термін 
окупності; внутрішня норма рентабельності.  

За результатами проведеного дослідження можна стверджувати, що на 
сьогоднішній день кожен автор дотримується власного підходу до оцінки 
ефективності інвестиційних проектів. Основною метою проведення 
комплексної експертизи використання інвестиційних ресурсів є вибір 
ефективних, привабливих інвестиційних проектів. На нашу думку, для оцінки 
ефективності інвестиційного проекту на промисловому підприємстві доцільно 
використовувати єдину систему достовірних показників, що дозволить 
з’ясувати цінність інвестиційного проекту. 
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Рис. 3. Динамічні методи оцінки ефективності інвестиційних проектів 

[згруповано автором за [5, с. 269-281] 
 

Тому нами було запропоновано методичний підхід до комплексної оцінки 
ефективності інвестиційних проектів на промислових підприємствах, який 
уможливить проведення точного та якісного аналізу оцінки ефективності і 

Динамічні методи оцінки інвестиційних проектів 

Метод розрахунку чистої 
 теперішньої вартості 

 

NPV – чиста приведена вартість; 
IC – початкові інвестиції; 

r – ставка дисконту; 
n – період надходження  

інвестицій; 
CFk – грошові надходження  

протягом n років. 
 
 

Недоліки: 
залежність від ставки  

дисконтування, не дозволяє 
порівняти проекти з різними 
термінами окупності та з  
однаковим рівнем NPV 

Метод розрахунку індексу 
рентабельності інвестицій 

PI – індекс  
рентабельності 
інвестицій. 

Недоліки: 
не має властивості 

адитивності,  
не враховує  

фактор масштабності 
проекту, 

не завжди відповідає  
розрахункам NPV 

Метод розрахунку  
внутрішньої 

норми дохідності 

IRR – внутрішня норма 
дохідності. 

. 

Недоліки: 
складний процес розрахунку,  

можливість завищення значення IRR, 
не дозволяє ранжувати проекти  

за рівнем прибутковості, 
не можна оцінити абсолютну вигоду 

Модель модифікованої  
внутрішньої 

норми дохідності 

MIRR – модифікована внутрішня 
норма дохідності. 

. 

Недоліки: 
можливий вибір гіршого 

варіанту капіталовкладення за умови 
різних витрат в альтернативних 

варіантах  

Модель дисконтованого 
періоду окупності  

 

DPP – дисконтований 
період окупності 

 

Недоліки: 
не придатний для проектів, 

які пов’язані з  
виробництвом 
нової продукції,  
не враховується  

неточність початкових  
даних, частково  
дає змогу оцінити 
інвестиційні ризики  
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привабливості реалізації інвестиційного проекту для інвесторів, підприємств, 
органів державної та місцевої влади, визначення для них доцільності участі в 
проекті через використання методів та розрахунок показників економічної і 
фінансової оцінки ефективності інвестиційного проекту. Основною перевагою 
запропонованого алгоритму є його системність та комплексність, оскільки для 
оцінки ефективності використання інвестиційних проектів застосовуються 
методи оцінки, які здійснюються на підставі розрахунку узагальнених 
показників, що сприяє оцінці економічного ефекту від реалізації інвестиційного 
проекту. Як видно з рис. 4 запропонований алгоритм до комплексної оцінки 
ефективності інвестиційних проектів здійснюється на чотирьох етапах. 

Алгоритм до комплексної оцінки ефективності інвестиційних проектів 
може мати практичне застосування на промислових підприємствах, оскільки 
він дозволяє визначити ефективність інвестиційного проекту до його реалізації 
та проаналізувати можливості підприємства щодо впровадження конкретного 
проекту. Даний алгоритм є простим, доступним у використання, не 
трудомістким та може використовувати інвесторами для прийняття рішення 
щодо доцільності вкладення інвестиційних ресурсів. 

Погіршення результатів інвестиційної діяльності підприємств харчової 
промисловості, зниження інвестиційного потенціалу свідчать про необхідність 
використання методичного підходу до комплексної оцінки ефективності 
інвестиційних проектів за умови врахування загроз інвестиційного ринку, 
забезпеченості ресурсами та належного державного регулювання, що дозволить 
уникнути відхилень між запланованими та фактичними результатами, 
зменшити витрати, збільшити доходи підприємств та забезпечить швидкість 
повернення вкладеного капіталу інвестору. 

Висновки та пропозиції. Основною передумовою вкладення коштів в 
інвестиційний проект для інвестора є швидкість повернення інвестованих 
ресурсів, рентабельність проекту, можливість співставлення та оцінки різних 
інвестиційних проектів, мінімізація ризику, дешевизна проекту, фінансовий 
розвиток підприємства. Крім того, у процесі оцінки ефективності 
інвестиційного проекту інвестори повинні визначити: економічну ефективність 
проекту; оцінити ризики інвестиційного проекту; визначити термін дії проекту 
та термін його окупності; проаналізувати обсяг необхідних ресурсів для 
реалізації проекту; оцінити обсяг витрат та прибутку від впровадження проекту. 
Тому, використання запропонованого алгоритму дозволить проаналізувати 
ефективність інвестиційного проекту, визначити його сильні та слабкі сторони, 
оцінити загрози та можливості щодо реалізації проекту на підприємствах 
харчової промисловості. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ КАК ПРОИЗВОДНАЯ 
РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY AS A DERIVATIVE 
OF THE EXPANDED  REPRODUCTION OF SOCIAL CAPITAL 

 

В статье исследовано место и роль социального капитала в достижении 
устойчивого развития экономики, а также как определяющего фактора  преодоления 
кризисов хозяйственной системы. Рассмотрена логика формирования социального капитала 
через формальные и неформальные институты для постиндустриальных стран и стран 
развивающихся. Автором обоснована необходимость приведения институтов к 
инклюзивным как ключевого условия устойчивого развития хозяйственной системы. 

Ключевые слова: социальный капитал, институты, формальные и неформальные 
институты, ценности, устойчивое развитие. 

 

This paper investigates the place and role of social capital in achieving sustainable 
economic development, as well as a determinant of the state of the economic system. Was 
considered the logic of the social capital formation through formal and informal institutions for 
post-industrial countries and developing countries. The author substantiates the necessity of 
bringing the institutions to inclusive as a key condition for sustainable development of the economic 
system. 

Key words: social capital, institutions, formal and informal institutions, values, sustainable 
development. 

 

Постановка проблемы.  Последствия мирового экономического 
кризиса обеспокоили и заинтересовали экономических деятелей и всех тех, кто 
причастен к формированию путей хозяйственного и экономического развития.  

Конец ХХ и начало XXI века характеризуются усложнением процессов, 
происходящих в хозяйственной системе, повышением неопределенностей. 
Глобализация, процессы ускорения темпов сближения границ, расширения 
экономических и прочих связей ставят всех участников этих процессов перед 
необходимостью действовать в единой системе.  

Как отмечает Ф. Фукуяма, среди форм экономической деятельности вряд 
ли существует такая, в которой можно было бы обойтись без социального 
взаимодействия [7]. Это приводит актуальности исследования социальных 
аспектов развития общества, среди которых особое место занимает феномен 
социального капитала. 

Анализ последних исследований и публикаций. Впервые понятие 
социального капитала, было введено в научный оборот в конце 60-х годов 
прошлого столетия в работах Л. Д. Ханифэн [10]. В дальнейшем значительный 
вклад в рассмотрение различных его свойств сделали П. Бурдье, Дж. Коулмен, 
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Р. Патнэм и Ф. Фукуяма [8, 5, 6, 7]. Качественные и количественные 
характеристики социального капитала, доверия, их внутреннее содержание и 
функции наиболее резко изменяются во время глубоких социально-
экономических трансформаций. 

Цель статьи. Определить роль и значение социального капитала в 
достижении устойчивого развития хозяйственной системы. 

За последние несколько лет ведущие университеты мира издали около ста 
монографий о причинах, природе и последствиях глобального кризиса. 
Прошедшие годы нового тысячелетия оказались контрпродуктивными для 
большинства стран мира. Статистические данные мировой экономики 
свидетельствуют о продолжении слабого роста или рецессии практически во 
всех развитых странах - и в США в том числе. С 1980 г. общий долг стран - 
участниц G7 вырос до 300% ВВП [4]. 
 Последние мировые кризисы, стали сигналом необходимости принятия 
мер, которые бы способствовали стабильному прогрессу мировой 
хозяйственной системы. Представители различных общественных наук 
считают, что с данной задачей может справиться именно социальный капитал. 
 Социальный капитал остается сложным феноменом, до конца так и не 
изученным. На данный момент, не сформирован также и единый подход к его 
определению.Как правило, взгляды западных авторов на феномен социального 
капитала разделяют на две группы.  

 Первая группа трактует «социальный капитал» в достаточно узком 
смысле слова, то есть как те социальные параметры (как правило, это, 
прежде всего, доверие и знакомства в той или иной сети), которые могут 
быть использованы для получения дополнительной коммерческой (и 
другой) выгоды.  

 Вторая группа понимает его как категорию, которая описывает особый 
круг отношений, в которых «социальный капитал» выступает как 
общественное благо [3]. 
Накопление социального капитала может осуществляться на микро-, 

мезо-, макро- и мегауровне экономической системы. 
Микроуровень воспроизводства социального капитала определяется 

деятельностью людей в рамках отдельной организации и т.д. 
Накопление социального капитала на мезоуровне экономической системы 

происходит за счет объединения отраслевых профсоюзов, предприятий,  
горизонтально и вертикально интегрированных предприятий. Социальный 
капитал на данном уровне имеет непосредственное влияние на стабильность 
всей социально-экономической системы.  

Социальный капитал макроуровня реализуется через действия 
институциональной и нормативной среды по обеспечению общественного 
доверия и сотрудничества в масштабах национальных рынков и экономической 
системы в целом. 

Глобальный социальный капитал влияет на эффективность 
мирохозяйственных связей из-за повышения доверия к системе глобальных 
институтов, снижение рисков при осуществлении трансакций и, 
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соответственно, - уменьшение трансакционных издержек. Главными 
институтами, поддерживающими доверие к мировой системе хозяйства, 
является деятельность транснациональных корпораций, крупнейших 
инвестиционных банков и фондов. 

Всемирный банк определяет «социальный капитал» через институты, 
отношения и нормы, которые формируют, качественно и количественно, 
социальные взаимодействия в обществе. Согласно определению Всемирного 
банка институты представляют собой правила, организации и общественные 
нормы, способствующие координации человеческих действий, которые могут 
быть формальными и неформальными [12]. 
 Формальные институты представлены правилами и нормами, законами, 
установленными в обществе. Источниками же неформальных институтов 
являются общечеловеческие ценности, социокультурные факторы и прочее. 
 Как отмечает А.Аузан, существует связь между динамикой 
основополагающих ценностей и количественными показателями социально-
экономического развития общества. Такими неформальными ценностями 
являются: 

 укрепление значения ценностейиндивидуализма; 
 переход от традиционных ценностей к секулярно-рациональным;  
 рост ценностей самовыражения;  
 снижение дистанции власти; 
 высокая долгосрочная ориентация [2]. 

 Опираясь на существующие подходы к определению социального 
капитала, а также используя гипотезу Д. Асемоглу и Дж. Робинсона можно 
углубить понимание социального капитала. В своей работе «Почему страны 
терпят неудачу: источники власти, процветания и бедности» данные авторы 
отражают взаимозависимость и взаимодействие политических и экономических 
институтов [1]. Так, формальные институты (политические и экономические) 
взаимодействуя различным образом с неформальными институтами 
обусловливают функционирование экономики, то есть через соотношение 
институтов возникает синергетический эффект действия социального капитала. 
В свою очередь, Д. Асемоглу и Дж. Робинсон акцентируют внимание на том, 
что институты могут быть инклюзивными, способствующие росту свобод и 
демократии  либо экстрактивными, которые наоборот сдерживают свободу и 
созданные для обогащения одних групп за счет других.  
 Состояние экономической системы можно объяснить с помощью логики 
формирования социального капитала для каждого типа стран, для примера 
рассмотрев две модели для постиндустриальных стран и развивающихся стран 
(рис. 1 и рис. 2). 
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Рис. 1. Логика формирования социального капитала в 

постиндустриальных странах (составлено автором по данным [1]) 
 

Высокоразвитые страны имеют инклюзивные политические институты,  
политическая власть заинтересована в создании инклюзивных экономических 
институтов, которые будут способствовать росту экономических свобод и 
развитию экономики. Для такой модели характерно доминирование ценностей 
самореализации, долгосрочная ориентация и небольшая дистанция власти. 
Синергетический эффект социального капитала во взаимодействии 
инклюзивных формальных институтов и неформальных приводит к росту и 
устойчивому развитию экономической системы. 

При экстрактивных же политических институтах власть в целом 
распределяется в пользу политической элиты, которая заинтересована в 
получении выгоды и распределении ресурсов в свою пользу. Политическая 
элита формирует экстрактивные экономические институты. Власть не 
заинтересована в создании экономических институтов, ведущих к равным 
возможностям всех участников национального хозяйства, в таком случае элита 
заинтересована в распределении доходов в свою пользу. При таких условиях 
устойчивое развитие экономики невозможно, национальное хозяйство 
находится в состоянии стагнации. 

Таким образом, качество социального капитала, которое определяется 
соотношением формальных институтов с неформальными, будет устанавливать 
рамки развития хозяйственной системы. И именно приведение формальных 
институтов к инклюзивным, будет способствовать устойчивому развитию 
экономики. 

Следует отметить, что несоответствие формальных и неформальных 
институтов, их несогласованность, экстрактивный характер приводят к кризису 
хозяйственной системы, который в свою очередь вызывает снижение доверия.  

Рост противоречий и торможение экономического развития через 
общественно-экономический кризис уменьшают возможность преобразования 
формальных и неформальных институтов, формируя, таким образом, ловушку 
для развития социального капитала (рис. 3). 
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Рис. 2. Логика формирования социального капитала в развивающихся 

странах (составлено автором по данным [1]) 
 

Выход из такой ловушки крайне сложен и требует проведения 
многоэтапных преобразований. 

 
Рис. 3. Ловушка несоответствующего качества социального капитала 

(составлено автором) 
 

Оценка социального капитала представляет собой сложность, попытки 
измерить его ключевые характеристики сталкиваются с нехваткой методов, а 
также с недостаточностью надежных источников данных.  

Широкое применение для оценки социального капитала получил 
показатель доверия. Доверие является косвенным выражением уровня 
институционального порядка, свойственного данной хозяйственной системе. 
Многие исследователи отмечают, что атмосфера доверия как квинтэссенция 
социального капитала повышает эффективность рыночных механизмов. В 
обществах с высоким уровнем доверия значительно ниже доля расходов 
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бизнеса на обеспечение безопасности сделок, проверку надежности и 
платежеспособности контрагентов.  

Но тем не менее накопление социального капитала, как правило, 
происходит не в результате целенаправленных вложений «в доверие», а 
представляет собой побочный эффект различных социальных взаимодействий. 
Поэтому важнейшим и актуальным вопросом для развивающихся стран, 
сегодня вопрос о том, в какой степени и каким образом можно регулировать и 
направлять процессы формирования этого необходимого ресурса.  

Следует отметить, что социальный капитал, кроме позитивных функций 
может нести и дисфункции для хозяйственной системы. Во время кризисов, 
революций, некачественных трансформации институтов социальный капитал 
может быть разрушен. При функционировании социального капитала в 
обществе растет уровень доверия, при нарушении функций он падает. 

Дисфункции социального капитала проявляются в его деструктивных 
формах, таких как коррупция, блат и прочее.  

Если сопоставить индекс восприятия коррупции с индексом процветания 
стран мира, то можно увидеть прямую зависимость, которая показывает, что 
страны, которые имеют развитую экономику, низкий уровень коррупции. 
Таким образом, коррупция выступает как деструктивный тип социального 
капитала, что приводит к упадку экономики (рис. 4). 

 
Рис. 4. Рейтинг процветания стран мира и индекс восприятия коррупции 

(составлено автором по данным [9, 11]) 
 

Таким образом, нарушение функций социального капитала, которое свою 
очередь препятствует его расширенному воспроизводству, является одной из 
важных причин, которая мешает менее успешным странам получить весомые 
преимущества от использования имеющихся у них ресурсов. 

Выводы. Выбор институтов может осуществлять переход государства на 
траекторию устойчивого развития или наоборот. Модель формирования 
социального капитала можно показать через модель выбора институтов по 
гипотезе Д. Асемоглу и Дж. Робинсона. По их мнению, именно политические 
институты через распределение ресурсов и власти формируют экономические 
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институты, которые при определенном взаимодействии с неформальными 
институтами будут определять потенциал функционирования и развития 
экономики. Так, социальный капитал представляет собой систему 
взаимоотношений по воссозданию хозяйственной системы, возникающую в 
результате выбора институтов. 
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Зформулювано сутність природокористування та екологізації в контексті 
прикладних особливостей здійснення державного регулювання еколого-економічного 
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Сформулирована сущность природопользования и экологизации в контексте 
прикладных особенностей осуществления государственного регулирования эколого-
экономического развития. 
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Formulated the essence of nature and greening in the context of the application of the 
features of state regulation of ecological and economic development. 

Keywords: greening, environmental management, ecological and economic development, 
resource consumption resource conservation. 

 

Постановка проблеми. Природокористування є основою забезпечення 
еколого-економічного розвитку. Динаміка процесів природокористування, з 
одного боку, характеризує рівень розвитку продуктивних сил та виробничих 
відносин; з іншого боку, соціально-економічний характер природокористування 
визначає природу всієї системи виробничих зв’язків, які відрізняються 
орієнтованістю на споживання чи на відтворення умов життєдіяльності [1; 2, 
с. 134]. Тобто природокористування є важливим індикатором рівня розвитку 
суспільства, у першу чергу – технологічного. Рівень науково-технічного 
прогресу в країні дозволяє розвивати належне ринкове середовище з 
мотивацією до екологічних інновацій, з практикою структурних змін в 
економіці й послабленням вагомості ресурсомістких видів економічної 
діяльності. Також динаміка природокористування відображає наслідки проявів 
екологічної свідомості, культури і відповідальності. Таким чином, поєднуються 
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різні складові забезпечення сталого, у тому числі еколого-економічного, 
розвитку. Отже, серед численних понять, які розкривають сутність явищ і 
процесів, що впливають на еколого-економічний розвиток, 
природокористування та екологізація потребують особливої уваги та належного 
методологічного супроводу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати даного 
дослідження отримані з використанням напрацювань українських учених за 
напрямами природокористування, еколого-економічного і сталого розвитку. 
Серед них – М. Балджи, І. Бистряков, З. Герасимчук, В. Загорський, Є. Борщук, 
О. Заржицький, М. Коваленко, В. Кравців, І. Синякевич, Ю. Туниця, М. Хвесик, 
В. Шевчук та інші. 

Мета статті. Метою публікації є формулювання сутності 
природокористування та екологізації в контексті прикладних особливостей 
здійснення державного регулювання еколого-економічного розвитку. 

Результати дослідження. В основі більшості економічних процесів, які 
вимагають балансування до екологічної складової, лежить фактор 
використання ресурсу – найперше природного.  

 
Рис. 1. Поняття природо- і ресурсовикористання у вимірі еколого-

економічного розвитку 
* Джерело: авторська розробка  

 

У зв’язку з цим важливо розуміти сутність понять природокористування, 
а також ресурсовикористання (споживання), ресурсоощадності (збереження) і 
ресурсомісткості. Поняття природокористування уточнює використання 

Природокористування 

Виробничий аспект: 
використання у виробничих процесах з 
метою забезпечення економічного 
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Науковий аспект: 
наукові обґрунтування і розробки 

особливостей використання з акцентом на 
наслідки 

Об’єкт: ресурси природного навколишнього середовища (природні ресурси і природне середовище)
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ресурсів навколишнього природного середовища та охоплює різні аспекти їх 
освоєння, використання (у бізнесі і споживання населенням та бізнесом), 
збереження, відновлення, покращення, врешті – охорони. В умовах еколого-
економічного розвитку природний ресурс доповнюється іншими ресурсами – 
людськими й матеріальними, відтак у взаємодії трансформується у 
ресурсовикористання. Таким чином, останнє підкреслює взаємодію природних 
ресурсів з іншими компонентами людського життя, а результат такої взаємодії 
підтверджується рівнем ресурсоощадності і ресурсомісткості (рис. 1). 
Наголошуємо, що у некомерційній сфері ресурсовикористання 
трансформується у ресурсоспоживання. 

Природокористування є основою забезпечення еколого-економічного 
розвитку. Динаміка процесів природокористування, з одного боку, 
характеризує рівень розвитку продуктивних сил та виробничих відносин; з 
іншого боку, соціально-економічний характер природокористування визначає 
природу всієї системи виробничих зв’язків, які відрізняються орієнтованістю на 
споживання чи на відтворення умов життєдіяльності [1; 2, с. 134]. Тобто 
природокористування є важливим індикатором рівня розвитку суспільства, у 
першу чергу – технологічного. Рівень науково-технічного прогресу в країні 
дозволяє розвивати належне ринкове середовище з мотивацією до екологічних 
інновацій, з практикою структурних змін в економіці й послабленням вагомості 
ресурсомістких видів економічної діяльності. Також динаміка 
природокористування відображає наслідки проявів екологічної свідомості, 
культури і відповідальності. Таким чином, поєднуються різні складові 
забезпечення сталого, у тому числі еколого-економічного, розвитку. 

У відповідності до цілей еколого-економічного розвитку (балансування 
екологічних та економічних інтересів), ресурсовикористання вимагає оцінки 
ресурсозбереження і ресурсомісткості. Як стверджує П. Гаврилов, поняття 
«ресурсозбереження» необхідно тлумачити як наукову, практичну, 
організаційну, комерційну та інформаційну діяльність, спрямовану на 
раціональне, комплексне використання та економне споживання всіх видів 
ресурсів, виходячи з існуючого рівня розвитку техніки та технології, з 
одночасним зниженням техногенного навантаження на навколишнє середовище 
[3, с. 98]. З такого твердження можна зробити висновок, що для забезпечення 
процесів ресурсозбереження надзвичайно важливим фактором є технологічний. 
У цьому полягає важливий напрям еколого-економічного розвитку – з 
становленням екологічної економіки.  

Ресурсомісткість як оціночне поняття ресурсовикористання часто слугує 
предметом досліджень для науковців у галузевому розрізі та на рівні діяльності 
підприємств. Дослідження диференціюються від проблематики 
ресурсомісткості ВВП до рівня продукції, супроводжуючись різними 
методичними підходами і розрахунками. Підкреслюємо, що при цьому 
враховується не лише природний фактор. Як приклад, дефініція 
ресурсомісткості продукції, яка передбачає їх розгляд як сукупності витрат усіх 
видів ресурсів, зниження витрат живої й уречевленої праці на виробництво 
споживчої вартості з врахуванням грошових коштів, які приймають участь у 
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формуванні балансового прибутку підприємства [4, с. 71-72]. Тобто 
враховується також людський і майновий чинники, які у взаємодії з природним 
ресурсом відображають ресурсомісткість продукції. Так само і на інших рівнях 
оцінки. 

Ресурсомісткість має різний просторовий вимір. У даному контексті 
вирізняється поняття екологічної місткості або ємкості території. Воно 
відображає сукупний обсяг споживання природних ресурсів, який природна 
система здатна витримати без деградації та яка залежить від загальної 
чисельності населення, кількості технологій і способу життя [5, с. 75]. З позиції 
максимального рівня споживання природних ресурсів актуалізується поняття 
еколого-економічного потенціалу, який у глобальному масштабі відображає 
максимально допустиму величину антропогенного навантаження на всю 
самоорганізовану сукупність природних систем, що не призводить до 
незворотного руйнування структури цієї сукупності, до значних збоїв у 
виявленні системних законів і різкого погіршення динамічних характеристик 
систем; таким чином, зберігається робоча надійність природних систем на 
локальному, регіональному і глобальному рівнях [6, с. 14; 7, с. 272]. 

Процеси ресурсовикористання визначають ресурсну спеціалізацію 
економіки. У випадку високої частки у ВВП країни видів економічної 
діяльності, які фахівці визначають як ресурсомісткі та екологічно «агресивні» 
(добувна промисловість, енергетика, металургія, виробництво коксу і 
нафтопродуктів, що є важливими сферами діяльності в Україні), таку економіку 
можна визначити як сировинну [8, с. 181]. На зміну сировинній моделі, від якої 
нині провідні суспільства поступово відмовляється, однак саме вона закладає 
базис подальших структурних економічних змін, приходить інноваційна. Як 
пише Н. Краус, інноваційна економіка – це безальтернативний варіант розвитку 
суспільства в умовах зростаючого обмеження традиційної сировинної 
економіки [9, с. 40]. Сировинний та інноваційний типи економіки доповнюють 
інші. Зокрема нами виділено індустріальну, аграрну, знаннєву, інформаційну 
економіку, а також економіку послуг (табл. 1). Слід підкреслити, що на 
практиці спостерігається комбінування різних типів економіки.  

Питання стоїть у пропорціях такого комбінування, що відображається на 
ефективності ресурсної спеціалізації економіки, рівні ВВП на душу населення 
та інших важливих індикаторах якості життя. Для кожного типу економіки так 
чи інакше сировинна спеціалізація зберігається, хоча з різною значимістю. 
Питання стоїть в ефективності ресурсовикористання в межах країни, вагомості 
сировинної продукції в експортно-імпортних операціях (зокрема рівень 
імпортної залежності, для прикладу, від енергоносіїв). 

Наразі, для України сировинний пріоритет розвитку економіки 
залишається стратегічно безперспективним з кількох причин, у чому цілком 
погоджуємось з Є. Ковальовим [10, с. 147]: 

а) у теперішній час Україна має не настільки великі природні ресурси, 
щоб їх продавати у вигляді сировини, обкрадаючи наступні покоління;  

 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪спецвипуск 28 

Таблиця 1 
Типи економіки залежно від ресурсної спеціалізації 

№ 
з/п 

Тип Основні ознаки Недоліки Можливі переваги 

1 

С
ир
ов
ин
на

 

Домінування видів 
економічної діяльності, 
орієнтованих на 
використання ресурсів 
природного 
навколишнього 
середовища 

Втрата природно-
ресурсного потенціалу для 
майбутніх поколінь, 
екологічні забруднення 

Збереження природно-
ресурсного потенціалу за умов 
інноватизації 
ресурсовикористання 

2 

Ін
ду
ст
рі

-
ал
ьн
а 

Домінування видів 
промислової діяльності – 
сировинно- та інноваційно 
орієнтованих 

Надмірна 
«матеріаломісткість» 
економіки, екологічні 
забруднення 

Забезпечення неперервних 
інноваційних змін, необхідних 
для збереження конкурентних 
позицій 

3 

А
гр
ар
на

 Домінування 
сільськогосподарських 
видів економічної 
діяльності 

Надмірні антропогенні 
навантаження на природні 
системи, виснаження 
ґрунтів та інших 
складових природних 
ареалів 

Забезпечення продовольчої 
безпеки країни, задоволення 
попиту в товарах першої 
необхідності 

4 

П
ос
лу
г Домінування видів 

економічної діяльності у 
сфері послуг 

Нестабільність економіки 
в умовах кризи, коли 
сфера послуг найперше 
зазнає впливу зі 
скороченням попиту 

Стрімкий інноваційний 
розвиток, підтвердження 
достатнього рівня розвитку 
суспільства, можливості 
відновлення, покращення 
довкілля 

5 

Зн
ан
нє
ва

 Домінування видів 
економічної діяльності, 
основою розвитку яких є 
людський інтелект і 
знання 

Надмірна залежність від 
імпорту товарів і послуг, 
необхідних для 
задоволення основних 
споживчих потреб 

Мотивація неперервного 
розвитку інтелектуально-
трудового потенціалу, 
ресурсне забезпечення 
неперервних інноваційних 
змін, низький рівень 
антропогенного навантаження 
на довкілля 

6 

Ін
ф
ор
м
а-
ці
йн
а 

Поширення віртуальних 
форм економічної 
діяльності, дистанційної 
зайнятості, Інтернет-
торгівлі 

Високий рівень імпортної 
залежності, ризики 
міграційних втрат у 
високомобільному 
суспільстві 

Впровадження найсучасніших 
прогресивних форм 
економічного і суспільного 
розвитку, низький рівень 
антропогенного навантаження 
на довкілля 

7 

Ін
но
ва
ці
йн
а 

Впровадження в 
економічні процеси 
інноваційних форм 
використання ресурсів – 
природних, людських, 
матеріальних, 
інформаційних, часових 
тощо 

Ризики надмірного 
ресурсовикористання в 
умовах оптимізації витрат 
і прагнення максимізації 
темпів економічного 
зростання 

Оптимізація 
ресурсовикористання, 
мотивації продукування і 
впровадження екологічних 
інновацій 

* Джерело: авторська розробка 
 

 

б) сировинна економіка виробляє продукцію з низькою доданою вартістю 
переважно за неперспективними, брудними або шкідливими технологіями, що 
знижує можливості майбутнього технологічного і взагалі швидкого 
економічного розвитку країни;  
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в) Україна має ще достатній технологічний потенціал для переробки 
власних природних ресурсів у складну конкурентоспроможну продукцію;  

г) виробництво сировини і матеріалів обмеженої номенклатури, але у 
великих обсягах, позбавляє економіку України гнучкості, створює, особливо в 
кризові періоди, сильну залежність від умов міжнародних ринків. 

Вважаємо, що належного наукового супроводу вимагає обґрунтування 
оптимальної структури національної економіки з оптимізацією її сировинної 
складової. Існуючий природно-ресурсний потенціал не позбавляє можливостей 
сировинної спеціалізації. Однак стоїть питання в її ефективності, з 
відображенням на показником ресурсомісткості та ресурсоощадності. 
Сировинна база може стати рушієм модернізаційних змін. Однак при цьому 
важливо забезпечувати комбінування з іншими економічними типами, серед 
яких інноваційна наразі займає провідне місце. 

Сировинна економіка дуже сильно впливає на можливості розвитку 
індустріальної та аграрної спеціалізацій. Рівень їхнього розвитку напряму 
відображає ефективність ресурсовикористання. Становлення економіки послуг, 
інформаційної економіки неможливе без проходження попередніх 
трансформаційних етапів з ознаками індустріальної, аграрної економіки, 
основою чому є ресурс навколишнього природного середовища. Навіть за умов 
розвитку новітніх типів економіки, які сьогодні обґрунтовують вчені і фахівці 
(нооекономіка, циркулярна економіка та ін.) основою їх становлення є 
сировинний чинник – природний ресурс.  

Інноваційний тип економіки наразі є найбільш оптимальним. У поєднанні 
з іншими економічними типами він дозволяє забезпечувати оптимізацію 
ресурсовикористання з постійним пошуком нових підходів та балансувати 
екологічні й економічні інтереси, слідуючи цілям сталого розвитку. Проте 
відомим є інший аспект, який отримав назву «парадокс Джевонса». Автор цієї 
ідеї В. Джевонс у своїй праці «Вугільна проблема» ще 1965 року підмітив, що 
підвищення ефективності використання вугілля на третину в розрахунку на 
тонну заліза призводить до десятикратного збільшення його споживання в 
наступні три десятиліття, не враховуючи можливі опосередковані ефекти [11, 
с. 152]. Таким чином, В. Джевонс піднімає питання споживання по відношенню 
до кінцевої корисності, доводячи, що виграш в ефективності за рахунок 
технології збільшує споживання, а не зменшує його; логічно, що це збільшення 
споживання призводить до зростання рівня виснаження природних ресурсів 
[12, с. 127-128]. Отож, інноваційний пріоритет теж може спричиняти різні 
наслідки в контексті еколого-економічного розвитку і такі процеси слід 
передбачати та враховувати. Особливо це важливо щодо вичерпних джерел 
енергії, стратегічних природних ресурсів, на яких нині «тримається» вся світова 
фінансово-економічна система. 

Особливої уваги потребує також розуміння процесу екологізації, який 
може відбуватись у різних вимірах – виробничому, економічному, суспільному, 
маючи при цьому різнорівневий синергетичний ефект. В ідеалі процес 
екологізації усієї національної економіки повинен спричиняти узгодженість 
екологічних та економічних інтересів. Водночас надмірні процеси екологізації 
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можуть деформувати систему економічних та супровідних відносин, 
уповільнюючи темпи розвитку. Тому не слід ідеалізувати даний процес, однак 
реально оцінювати можливості посилення значимості екологічних інтересів у 
суспільстві та економіці.  

Щодо екологізації українські науковці приділяють усе більшу увагу. 
Здійснені якісні фундаментальні напрацювання щодо екологізації суспільного 
розвитку, яку вчені пропонують розглядати як процес трансформації 
споживацької природоруйнуючої ментальності земної спільноти в 
природоощадну, а економічних інструментів – в інструменти екологічної 
політики; при цьому важливо розуміти, що екологізація суспільного розвитку – 
це не комплекс природоощадних заходів, спрямованих на оздоровлення 
довкілля, а процес створення таких інструментів політики (насамперед, 
економічної), які не дозволятимуть екологічній сфері деградувати і 
стимулюватимуть оздоровлення навколишнього природного середовища [13, 
с. 17]. З цього визначення розуміємо концептуальність процесу екологізації на 
глобальному рівні. Це не применшує значення таких процесів на рівні окремих 
держав, регіонів, врешті – суб’єктів бізнесу. 

Екологізація економіки окреслює вужче коло пріоритетів з посиленням 
значимості екологічного чинника в системі економічних та супровідних 
відносин, надаючи йому статусу імператива. Щодо цього знаходимо наукові 
обґрунтування, що екологізація економіки, тобто узгодження способу 
господарювання (виробництва і споживання матеріальних благ та послуг) із 
законами природи, є необхідним, хоча і вкрай складним та суперечливим 
процесом, кінцевою метою якого повинно стати реформування економічної 
системи у відповідності з екологічним імперативом [14, с. 15; 15, с. 217]. 
Основними цілями екологізації економіки при цьому постають зменшення 
техногенного навантаження, підтримання природно-ресурсного потенціалу 
шляхом самовідновлення і режиму природних процесів у природі, скорочення 
втрат, комплексність видобування корисних компонентів, використання 
відходів в якості вторинного ресурсу [16, с. 81].  

З огляду на наукові обґрунтування парадоксу Джевонса, актуального 
змісту набуває екологізація інноваційної діяльності як процес неухильного і 
послідовного створення, впровадження та поширення інновацій, які дають 
змогу задовольняти фізіологічні (первинні), економічні, соціальні й екологічні 
потреби, як існуючі, так і потенційні, без загрози вичерпання потенціалу 
інтегрального ресурсу та можливості забезпечення інтересів і потреб майбутніх 
поколінь у довготерміновій перспективі [17, с. 361]. 

Висновки і пропозиції. Природокористування та екологізація є 
важливими складовими суспільно-економічного розвитку, взаємодії природи та 
суспільства. У свою чергу, природокористування є важливим індикатором рівня 
розвитку суспільства, а його динаміка відображає наслідки проявів екологічної 
свідомості, культури і відповідальності. Натомість екологізація дозволяє 
посилювати значимість екологічних інтересів та окреслює практичний сенс 
відповідних змін у конкретних сферах і рівнях. Вони є важливими, насамперед, 
вже на етапі освітньої підготовки, через що популярними нині є дослідження за 
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тематикою екологізації освіти. Це важливий крок у стимулюванні процесів 
екологізації на рівні суспільства. Ігнорування проблем природного середовища 
та екологізації безумовно призводить до екологічних криз і навіть катастроф. 
Тому дані поняття є дуже актуальними в контексті формулювання теоретичних 
основ вивчення еколого-економічного розвитку, зокрема через призму його 
державного регулювання.  
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ПОКРИТТЯ РАПТОВИХ ЗБИТКІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РАХУНОК 
РЕЗЕРВУВАННЯ В СТРАХОВИХ ТА НЕДЕРЖАВНИХ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ФОНДАХ 
 

ПОКРЫТИЕ ВНЕЗАПНЫХ УБЫТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ 
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ В СТРАХОВЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДАХ 
 

ENTERPRISES SUDDEN LOSS REIMBURSE DUE TO INSURANCE AND 
NON-STATE SPECIALIZED RESERVE FUNDS 

 

У статті розглянута методика покриття незапланованих збитків компаній 
представників малого та середнього бізнесу за рахунок формування резервних фондів, 
зокрема за рахунок надходжень в недержавні спеціалізовані фонди та страхові фонди. На 
сьогоднішній день у зв'язку з нестабільністю на фінансовому ринку України та відсутністю 
державної підтримки малого та середнього бізнесу не дозволяють вітчизняним компаніям 
розвиватися впевнено. Резервування коштів підприємствами у страхових та недержавних 
спеціалізованих фондах є  альтернативним способом убезпечення основної діяльності від 
настання раптових ризикових операції. Переваги для підприємств полягають в 
диверсифікації розміщення ресурсів та здобутті у особі даних фондів надійного партнера 
та консультанта на підтримку якого можна розраховувати у разі стагнації бізнес-
процесів. 

Ключові слова: страхові фонди, недержавні спеціалізовані фонди, резервування, 
ризикова діяльність, покриття збитків. 

 

В статье рассмотрена методика покрытие незапланированных убытков компаний 
представителей малого и среднего бизнеса за счет формирования резевных фондов 
компаний, в том числе за счет поступлений в негосударственные специализированные 
фонды и страховые фонды. На сегодняшний день в связи с нестабильностью на финансовом 
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рынке Украины и отсутствием государственной поддержки малого и среднего бизнеса ряд 
обстоятельств не позволяет отечественным компаниям развиваться уверенно. 
Резервирование средств предприятиями в страховых и негосударственных 
специализированных фондах является альтернативным способом обеспечения основной 
деятельности от наступления внезапных рисковых операции. Преимущества для 
предприятий заключаются в диверсификации размещения ресурсов и получении в лице 
данных фондов надежного партнера и консультанта на поддержку которого можно 
рассчитывать в случае стагнации бизнес-процессов. 

Ключевые слова: страховые фонды, негосударственные специализированные фонды, 
резервирования, рисковая деятельность, покрытия убытков. 

 

The article describes the technique of covering unplanned losses of the companies of small 
and medium businesses due to the formation of additional reserves, including revenues generated in 
non-state specialized funds and insurance funds. At the present time in which is characterized by 
instability in the financial market of Ukraine and lack of state support for small and medium 
businesses it is not easy to domestic companies to develop successfully. Reservation of funds by 
enterprises in the insurance and non-state specialized funds is an alternative way of core activities 
from the onset of sudden risk while operation. The advantages for enterprises are in diversification 
of resource allocation and getting in the face of these funds as a reliable partner and consultant in 
order to support enterprise in case of stagnation of business processes. 

Key words: insurance funds, non-governmental specialized funds, reserves, risky activity, 
loss coverage. 

 

Актуальність. На сьогоднішній день у зв'язку з нестабільністю на 
фінансовому ринку України та відсутністю державної підтримки малого та 
середнього бізнесу не дозволяють вітчизняним компаніям розвиватися 
впевнено. За рахунок утворення резервних фондів підприємства мають змогу 
хеджувати ризики поточної діяльності, що сприяє стабілізації платіжного 
балансу та капіталізації бізнесу. Адже навіть одна велика операція підвищеного 
ступеню ризику, може  негативно вплинути на подальше існування бізнесу. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Дослідженням аспектів 
резервування комерційної діяльності підприємств з використанням страхових 
та недержавних спеціалізованих фондів займалися такі науковці як: О.В. 
Кузьменко[8], В. Д. Базилевича, В. В. Вітлинського [4], В. Г. Баранової [1], Г.О. 
Волощука[5], Т. А. Мазура [12], О.В. Кузьменко[11], С.Д.  Брагіна [2], П. І. 
Верченка [3], А.В. Сігала, Н. І. Думної [6], Т. О. Ковтун, В. О. Кошеленко [9] та 
інших. 

Недостатньо вирішеною лишається проблема класифікації нормативів 
резервування для представників малого та середнього бізнесу, які хоч можуть 
вести свою господарську діяльність за уставом на свій страх та ризик, проти 
повинні упорядковано підходити до питання забезпечення своїх зобов’язань у 
разі настання раптових ризикових операцій. 

Метою статті є деталізація процедур по формуванню та використанню 
резервних фондів підприємствами представниками малого та середнього 
бізнесу для забезпечення стабільної комерційної діяльності у разі настання 
раптових ризиків. 

Результати дослідження. Сучасні страхові компанії та значна кількість 
недержавних громадських організацій, які мають ліцензію Нацкомфінпослуг на 
довірче зберігання коштів, досить вибірково надають послуги по консалтингу 
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та  резервуванню комерційної діяльності представникам малого та середнього 
бізнесу. Хоча у світовій практиці підтримка підприємців активно здійснюється 
через спеціалізовані недержавні фонди та страхові фонди страховиків, які 
мають змогу оперативно надавати допомогу у разі настання  ризикових 
операцій для бізнесу. Даний захід допомагає стабілізувати діяльність бізнесу до 
урегулювання фінансового становища, паралельно надаючи консультаційні 
послуги та юридичне супроводження. 

У ході дослідження нами було з’ясовано, що колективи представників 
малого та середнього бізнесу є достатньо обмеженими у фахівцях з питань 
планування фінансів та управління тимчасово вільними коштами. Зважаючи на 
масову недовіру до банківської системи через значну кількість банкрутств 
банків у 2014-2017 роках, відновлення практики відрахувань до резервних 
фондів могло би стати альтернативним заходом до збереження, накопичення та 
підтримки інвестиційних програм розвитку бізнесу[6].  

Ризиковою подією у ході господарської діяльності підприємств малого та 
середнього бізнесу будемо вважати критичну операцію, яка значно обмежує або 
блокує фінансові потоки підприємства, скорочуючи його платоспроможність та 
виключаючи можливість подальшого ведення бізнесу. 

Виходячи з основ фінансового менеджменту та теорії фінансів з’ясуємо 
які фактори мають безпосередній вплив на необхідність додаткового 
резервування діяльності підприємств малого та середнього бізнесу: 

- Сфера діяльності компанії. Підвищені ризики діяльності притаманні 
таким галузям, як агросектор, медичні послуги, торгівля, 
зовнішньоекономічна діяльність, посередницькі фінансові послуги. 

- Обсяг річної валової виручки компанії, який може коливатися від 0,5 
до 200 млн. грн. для представників сегменту малого та середнього 
бізнесу та є індикатором при з’ясуванні способу формування резервів 
компанією. 

- Обсяг нерозподіленого прибутку компанії. Показує потенціал 
додаткового резервування операцій комерційної структури у 
середньорічній динаміці. Є основним джерелом наповнення страхових 
та недержавних спеціалізованих фондів для покриття можливих 
збитків. 

- Кількість працівників у фінансовій службі компанії. Зазвичай 
становить від 0 до 30 чоловік, проте якість фінансового планування не 
може бути обчислена об’єктивно в залежності від кількості 
фінансистів без урахування методики внутрішнього резервування під 
господарські операції компанії. 

- Ймовірність та частота настання ризиків у діяльності компанії. Для 
відповідного прийняття рішення про необхідність резервування 
власними силами чи опосередковано, обчислюється ймовірність та 
частота настання ризикової операції за рахунок теорії ігор та теорії 
побудови рядів. Резервування запропоновано проводити у разі якщо 
ймовірність настання становить від однієї операції на рік. 
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- Кількість осіб, власників істотної участі на підприємстві, що мають 
змогу приймати стратегічні рішення. Даний фактор впливає на частоту 
зміни курсу розвитку підприємства, людського деструктивного 
фактору так як вважається, що в сучасних комерційних 
взаємовідносинах більш стійкою є компанія з єдиними власником.  

Запропонуємо обчислення ймовірності настання ризикової операції для 
компанії, при якій вона потребуватиме покриття збитків за рахунок звернення 
до резервного фонду, як функцію від чотирьох складових: 

Rmax = f (Dx | SVx |  | Tx ), 
де Rmax величина ймовірності настання ризикової події для компанії; 

Dx  - галузева ймовірність ризику у заданих економічних умовах в певний 
період часу без урахування впливу зовнішніх чинників на діяльність; 

SVx – страховий випадок, який поєднує у собі внутрішні нефінансові 
процеси які відбуваються у компанії та залежать від управлінських рішень, 
сталості та кваліфікації менеджменту, корпоративної стратегії та прозорості 
бізнесу [9];  

SPx – сформований середньорічний прибуток компанії за останні три 
роки, що передбачає детальний фінансовий аналіз фінансового результату, 
кредитної заборгованості, частоти обертання капіталу та інших фінансових 
чинників для визначення необхідності проведення операцій резервування; 

Tx – комплекс математичних прийому аналізу часової мінливості ризику, 
що акцентують увагу на характері факту настання кризового стану компанії. 
Даний  факт має бути відомим у просторі та часі, що дозволяє формувати 
менеджменту підприємства адекватні антикризові управлінські рішення [8]. 

Отже, оскільки кожна із зазначених складових залежить від багатьох 
параметрів, представимо розрахунок кількісного оцінювання ризику настання 
раптової операції, як ймовірності настання випадку коли компанія 
потребуватиме покриття збитків або підтримки своєї платоспроможності 
безпосередньо зі своїх резервів (події, з настанням якої, згідно з законом чи 
угодою, страховий чи недержавний спеціалізований фонд зобов’язані здійснити  
відшкодування – накопичену страхову суму), яку пропонується визначати за 
допомогою формули: 
 

 (2) 
 

Pt =      (3) 
 

де PB(f) – ймовірність того, що аналізований страховий випадок 
відбудеться за умови наявності об’єктивної інформації про діяльність 
підприємства B та факторів які мають безпосередній вплив на необхідність 
додаткового резервування діяльності підприємств малого та середнього бізнесу; 

pt – ймовірність того, що в t-й період часу життєвого циклу ризикової 
операції відповідний йому страховий випадок відбудеться (ймовірність у 
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відповідний проміжок часу виникнення потреби у передачі всього або частини 
операційного ризику в резервний страховий чи недержавний спеціалізований 
резервний фонд) [7]; 

B = (В1, … Вn) – набір бінарних характеристик, де Вi приймає значення 1, 
якщо відповідний показник індексує можливість настання ризикової операції як 
страхового випадку, і 0 – в іншому випадку; 

bi – ймовірність події Bi = 1 для значних за обсягами ризиків, а g – для 
незначних за обсягами ризиків; 
T - тривалість життєвого циклу підприємства – представника малого і 

середнього бізнесу, зваженого на середньорічну кількість господарських 
операцій за основним профілем; 

t – період життєвого циклу ризику, у який здійснюється оцінка 
ймовірності настання відповідного страхового випадку (у даний момент часу 
приймається рішення про передачу всього або частини ризику в страховий чи 
недержавний спеціалізований фонд з метою хеджування даного ризику); 

k 0,t 1 – період життєвого циклу настання потенційного ризику для 
компанії до наступного періоду аналізу; 

СT, C k
t – число комбінацій t часових факторів із загального масиву T 

(характерних комбінацій k факторів із множини t). 
Розглянута функція потребує деталізації для можливості практичного 

використання менеджментом підприємства, зокрема через описання процедури  
функціонування та відрахувань до страхових чи недержавних спеціалізованих 
фондів та проведення нормативної класифікації для резервування 
підприємствами малого та середнього бізнесу [5]. 

На рис. 1 виділимо переваги для підприємств які виникають при співпраці 
з питань довірчого резервування коштів під ризикові операції зі страховими чи 
недержавними спеціалізованими фондами. 

Механізм резервування поточних господарських операцій підприємств 
має наступну хронологію та особливості: 

1. Підписання договору надання консультаційних та аналітичних послуг. 
2. На підставі проведеного технічного та функціонального аналізу бізнесу 

вираховується нормативне значення щоквартальних  резервних платежів, 
які будуть спрямовуватися у страховий або недержавний спеціалізований 
резервний фонд, для подальшого зберігання на умовах, платності, 
безумовного повернення у разі настання ризикової операції та підтримки 
поточних запитів підприємства. 

3. У разі погодження менеджментом компанії нормативного значення 
щоквартального платежу до резервного фонду, підписується договір на 
індивідуальних умовах. У разі відсутності настання страхових операцій за 
заданий період по результату завершення строку дії договору 
передбачено повернення усієї суми накопичених резервів з відсотками по 
середньоринковій обліковій ставці за зберігання коштів. 
Страхові та недержавні спеціалізовані фонди по суті виконують функцію 

довірчого управління коштами, метою яких є підтримка малого та середнього 
бізнесу у при раптовому настанні скрутних економічних обставин. 
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Рис.1. Переваги підприємств при резервуванні під ризикові операції [3] 

 

В сучасних умовах функція стороннього зберігача резервів, яку 
виконують сторонні фонди, є досить актуальною, через внутрішні корпоративні 
розбіжності, чисельні рейдерські захоплення підприємств та недобросовісну 
конкуренцію. Іншим позитивною обставиною застосування даного метод 
резервування коштів є те, що він дозволяє диверсифікувати зберігання коштів 
однієї компанії в конкретному банку, що не є надійним зважаючи на значну 
кількість банкрутств комерційних банків за останні три роки [2]. 

Представимо порівняльну характеристику недержавних та страхових 
фондів, для розуміння особливостей надання послуг резервування, що може 
бути корисним менеджменту підприємств при прийнятті управлінських рішень. 

Висновки та пропозиції. Проаналізований у статті матеріал дозволяю 
виокремити корисні рекомендації для подальшої практичної імплементації у 
фінансовому планування та управлінні підприємств малого та середнього 
бізнесу. Запропоновано обчислення ймовірності настання ризикової операції 
для компанії, при якій вона потребуватиме покриття збитків за рахунок 
звернення до резервного фонду. 

Таким чином, резервування коштів підприємствами у страхових та 
недержавних спеціалізованих фондах є  альтернативним способом убезпечення 
основної діяльності від настання раптових ризикових операції. 

Резервування діяльності підприємств  малого та середнього бізнесу 

Переваги: 
- довгострокове убезпечення основної 
діяльності компанії від раптових 
ризикових операцій 
- оперативне відновлення ліквідності у 
разі настання ризикової операції 
- відсутність потреби у залучення 
штату фінансистів для розрахунку 
норма резервування операцій 
- співпраця з недержавними та 
страховими фондами є бонусом перед 
становленням довірчих відносин с з 
контрагентами та партнерами 
- ґрунтовний аналіз діяльності компанії 
з метою встановлення норм 
резервування та ризиковості бізнесу у 
часовому та фактичному просторі  

Недержавні  
спецфонди 

Неприбутковий 
статус установи 

Страхові фонди 

Надання послуг з хеджування поточних 
ризиків компанії, резервування, 
консалтингу, надання розгорнутого 
функціонального та технічного аналізу 
діяльності і, насамперед, забезпечення 
виплат у разі ризикової бізнес-операції  

Громадський 
ініціативний рух 

Приватна 
комерційна 
діяльність

Індивідуальний 
інвестпроекти 

Забезпечення стальної, прогнозованої роботи бізнесу з пакетом послуг підтримки 

Оцінка факторів ймовірності настання 
ризику для бізнесу 

Наповнення резервних фондів за 
рахунок нерозподіленого прибутку
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика особливостей діяльності страхових та 

недержавних спеціалізованих фондів [12] 
Установа що проводить резервування  

Страхова компанія  
розпорядник страхового фонду

Недержавний спеціалізований 
фонд 

Правовий статус Страховик, небанківська 
фінансова установа 

Фінансова компанія – 
розпорядник, компанія по 
управлінню активами 

Коло суб’єктів, що 
обслуговується 

Не обмежене (працює на 
відкритому ринку фінансових 
послуг для всіх без винятку 
комерційних підприємств) 

Працює в певних галузях та не 
може бути універсальною 
установою та задовольнити усі 
запити 

Види діяльності Страхові послуги, 
довгострокові накопичувальні 
страхові пасиви 

Довірче управління коштами; 
довгострокове зберігання коштів 
клієнта; 

Права вимоги Повна відповідальність у 
випадку настання раптової 
операції 

Субсидіарна солідарна 
відповідальність перед членами 
фонду; виплати частково за 
графіком 

Обсяг 
відповідальності 

Повний з миттєвою виплатою Повний з частковою виплатою 

Виплата відсотків у 
разі відсутності 
страхових випадків 

Передбачена за середньо 
ринковою відсотковою 
ставкою за весь період 

Не передбачена (лише за 
індивідуальною домовленістю) 

Додаткові послуги Консалтинг; 
Технічний аналіз; 
Галузевий аналіз; 
Функціональний аналіз; 
Накопичення резервів від 
імені заявника; 
Розпорядження коштами 

Внутрішньогалузева кооперація; 
Програми підтримки бізнесу за 
сферами діяльності; 
Накопичення резервів від імені 
заявника 

 

Переваги для підприємств полягають в диверсифікації розміщення 
ресурсів та здобутті у особі даних фондів надійного партнера та консультанта 
на підтримку якого можна розраховувати у разі стагнації бізнес-процесів. 
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ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ: 
ФАКТОРИ ВПЛИВУ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНА: ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ 

 

FORMATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION: 
FACTORS OF INFLUENCE 

 

Розглянуто теоретико-методологічні аспекти формування інвестиційної 
привабливості регіону і його інвестиційний клімат, через дослідження методичних підходів 
до групування факторів впливу та їхню класифікацію. Визначено та обґрунтовано склад 
факторів оцінки інвестиційної привабливості та інвестиційного клімату економічних 
систем різного рівня. 

Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат, фактори впливу, 
групування факторів, економічна система, регіон,  класифікаційна ознака. 

 

Рассмотрены теоретико-методологические аспекты формирования инвестиционной 
привлекательности региона и его инвестиционного климата, через исследование 
методических подходов к группированию факторов влияния и их классификацию. Определен 
и обоснован состав факторов оценки инвестиционной привлекательности и 
инвестиционного климата экономических систем разного уровня. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, 
факторы влияния, группирование факторов, экономическая система, регион, 
классификационный признак. 

 

Considered theoretical and methodological aspects of formation of investment attractiveness 
of the region and its investment climate, through the study of methodical approaches to the 
grouping of influencing factors and their classification. Defined and justified the composition 
factors of evaluation of investment attractiveness and investment climate economic systems of 
different levels. 

Key words: investment attractiveness, investment climate, impact factors, grouping factors, 
economic system, region, classification sign. 

 

Актуальність теми дослідження та постановка проблеми. В сучасних 
умовах одним із найважливіших завдань, що стоять перед Україною та її 
регіонами, є створення інвестиційної системи, що забезпечує стійке зростання 
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економіки і її перехід на інноваційний шлях розвитку. Потенціал дії 
екстенсивних факторів економічного росту, обумовлений можливостями більш 
повного й ефективного використання існуючих виробничих площ і обладнання, 
майже до межі вичерпаний, тому реальним і найбільш значимим ресурсом 
розвитку економіки виступають інвестиції. Перед економічною наукою постає 
проблема дослідження й теоретичного обґрунтування нових підходів до 
формування регіональної інвестиційної політики, що відповідає завданням 
держави по модернізації економіки й досягненню на цій основі високого рівня і 
якості життя населення. 

З початком ринкових перетворень, при відсутності адекватних механізмів 
державного впливу на економіку регіонів асиметрія в їх соціально-
економічному розвитку постійно підсилюється, що обертається подальшим 
поглибленням міжрегіональної соціально-економічної диференціації й 
наростанням кризових явищ у багатьох регіональних системах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна увага проблемам 
активізації інвестиційних процесів на регіональному рівні приділяється 
відомими вченими, такими як: Д.Й. Андріївський, В.Д. Боднарчук, З.С. 
Варналій,  М.П. Бутко, А.П. Гайдуцький, В.Ф. Горячук, А.Ф. Гукалюк, С.М. 
Злупко, Л.Л. Ковальська, В.І. Копитко, О. Є. Кузьмін, В.І. Любімов, М.І. 
Мельник, В.Є. Реутов, А.М. Стельмащук, Т.В. Уманець, О.М. Ястремська та 
іншими. 

У роботах вказаних авторів закладено науковий фундамент управління 
інвестиційними процесами на регіональному рівні. Втім, трансформація 
регіональної економічної системи, зміна пріоритетів регіональної економічної 
політики під впливом глобальних процесів інтеграції й регіоналізації, 
зумовлюють необхідність досліджень проблем активізації інвестиційних 
процесів в регіонах України та удосконалення інструментарію підвищення їх 
інвестиційної привабливості. 

Постановка завдання. Метою публікації є дослідження теоретико-
методологічних аспектів формування інвестиційної привабливості регіону, 
через дослідження методичних підходів до групування факторів впливу та їхню 
класифікацію, а також обґрунтування системи факторів оцінки інвестиційної 
привабливості та інвестиційного клімату економічних систем різного рівня. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Сьогодні значно зростає 
роль регіонів у вирішенні проблем соціально-економічного розвитку. Для того 
щоб окремий регіон виступав не як реципієнт, а як донор державного бюджету, 
він повинен займати активну інвестиційну позицію й разом з бізнес-
співтовариством працювати над підвищенням інвестиційної привабливості 
територіального утворення.  

В економічній літературі спостерігаються різні підходи до групування 
факторів, що впливають на інвестиційну привабливість регіону і його 
інвестиційний клімат. Так, М. Беліма [2] пропонує класифікувати фактори, що 
впливають на сприятливість інвестиційного клімату регіонів, за тривалістю дії 
(незмінні фактори, повільно змінювані фактори, швидко змінювані фактори) і 
за напрямком впливу (фактори інвестиційного потенціалу, фактори 
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інвестиційного некомерційного ризику, фактори інвестиційної активності). При 
цьому особлива увага приділяється факторам, що впливають на рівень 
інвестиційного потенціалу регіонів, що визначають рівень некомерційних 
інвестиційних ризиків і інвестиційної активності. 

Більшість вітчизняних авторів [1, 4, 6, 10] при визначенні інвестиційного 
клімату на основі факторного підходу опираються на взаємозалежну 
характеристику широкого набору факторів, що впливають на інвестиційний 
клімат.  

Таблиця 1 
Класифікація факторів, що впливають на інвестиційну привабливість 

регіону 
Класифікаційна ознака Фактори інвестиційної привабливості 

Джерело виникнення Зовнішні (глобальні, національні), 
внутрішні (регіональні) 

Залежність від діяльності людей Об'єктивні, суб'єктивні 
Складові інвестиційної привабливості Інвестиційного потенціалу, 

інвестиційного ризику 
Спрямованість впливу Сприятливі, несприятливі 
Тривалість впливу Довгострокові, середньострокові, 

короткострокові 
Сфера формування Інституціональні, економічні, 

політичні, фінансові, соціальні й 
соціокультурні, організаційно- 
правові, інноваційні, екологічні й 
ін. 

Передбачуваність Передбачувані (прогнозовані), 
непередбачені (непрогнозовані) 

Керованість Керовані (регульовані), 
некеровані (нерегульовані) 

Спосіб вираження Кількісні, якісні 
Ступінь деталізації Першого порядку, другого порядку, n-го 

порядку 
Значимість Істотні, несуттєві 
Ступінь інтенсивності змін Швидко змінні, помірковано 

змінні, повільно змінні, 
практично незмінні 

 
Найбільше часто зустрічаються наступні групування: 
1) фактори, що визначають економічний потенціал регіональної 

економічної системи (забезпеченість регіону ресурсами, біокліматичний 
потенціал, наявність вільних земель для виробничого інвестування, рівень 
забезпеченості енерго- і трудовими ресурсами, розвиненість науково-
технічного потенціалу й інфраструктури); 

2) фактори, що характеризують загальні умови господарювання 
(екологічна безпека, розвиток галузей матеріального виробництва, обсяг 
незавершеного будівництва, розвиток будівельної бази); 

3) фактори, що свідчать про зрілість ринкового середовища в регіоні 
(розвиненість ринкової інфраструктури, місткість місцевого ринку збуту, 
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експортні можливості); 
4) політичні фактори (ступінь довіри населення до регіональної влади, 

взаємини державного центру й влади регіону, стан національно-релігійних 
відносин); 

5) соціальні й соціокультурні фактори (рівень життя населення, 
поширеність алкоголізму й наркоманії, рівень злочинності, величина реальної 
заробітної плати, умови роботи для іноземних фахівців); 

6) організаційно-правові фактори; 
7) фінансові фактори (доходи бюджету, забезпеченість засобами 

позабюджетних фондів на душу населення, рівень банківського відсотка, 
розвиненість міжбанківського співробітництва). 

Кожний з названих підходів до групування факторів інвестиційної 
привабливості регіону заслуговує на увагу. З позиції синтезу теоретичних 
підходів до групування факторів інвестиційної привабливості регіону ми дамо 
узагальнену класифікаційну характеристику їх видам (табл. 1). 

Загальним підходом у запропонованій класифікації факторів 
інвестиційного комплексу економічної системи є їх розподіл: 1) за ступеню 
керованості; 2) залежно від досягнутого системою рівня розвитку. Фактори 
сприяння самого інвестиційного клімату можна підрозділити за аналогією з 
Swot-Аналізом, замінивши «сильні» і «слабкі» сторони на «сприятливі» і 
«несприятливі» для здійснення інвестування. Фактори сприяння необхідно 
розглядати через призму підсистем у структурі економічної системи [11].  

У рамках такого підходу до інвестиційної привабливості, як більш 
суб'єктивної, адресної і змінної оцінки, фактори, що її визначають, повинні 
бути розділені на кількісні, якісні й змішані з урахуванням швидкості зміни.  

Таблиця 2 
Класифікація факторів інвестиційної привабливості економічної 

системи 

За змістом факторів ІП 
Класифікаційні  

ознаки 

Кількісні Якісні Змішані  
- відстань до 
основних виробничих 
центрів, столиці 

- напрямки спеціалізації 
регіону, що склалися 

- наявність корисних 
копалин і стратегічних 
запасів 

Незмінні 

- норми прибутку по 
основних галузях 
- середньодушові доходи 
населення 
- ВРП і його структура 
 

- практична застосовність 
нормативно-правової бази 
всіх рівнів  
- структура промисловості, 
наявність перспективних 
виробництв  

- структура й кількість 
працездатного населення 
- залежність регіону від 
бюджетних асигнувань 
- ступінь криміногенної 
обстановки в регіоні 

Повільно-
змінювані 

- вартість придбання 
/оренди нерухомості; 
наявність вільних 
земельних ділянок 

- поінформованість 
потенційних інвесторів про 
регіон і його стан, «імідж» 
регіону 

- строки й процедури 
виділення земельних 
ділянок під будівництво й 
оренди нерухомості 

Швидко-
змінювані 

П
о ш

видкості зм
іни 

 
Дані класифікації є необхідним інструментом для регіональних 

адміністрацій при розробці стратегій розвитку й підвищення 
конкурентоспроможності регіону у сфері залучення капіталу, а також основою 
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для формування інтегральних оцінок привабливості для інвесторів.  
Склад факторів оцінки інвестиційного клімату економічних систем 

різного рівня, а також його взаємозв'язок з органами управління й інвесторами 
представлені на рис. 1. 

 
Рис. 1. Сутність інвестиційного клімату економічних систем 

 

 Виділення глобальних факторів обумовлене прогресуючою 
глобалізацією, яка стала одним із ключових процесів розвитку світової 
економіки в ХХI ст., визначаючи новий етап у розвитку інтернаціоналізації 
господарського життя. Наслідки цього процесу на регіональний інвестиційний 
клімат можуть носити як позитивний, так і негативний характер [3]. 

До зовнішніх глобальних несприятливих факторів віднесемо жорсткість 
квот, мит, зміна умов торгівлі, зміна світових цін на продукцію підприємств 
регіону, вихід на цільові ринки регіональних підприємств нових 
постачальників. 

Узагальнення досліджень вітчизняних вчених дозволили виявити 
наступні основні національні фактори: рівень інфляції, державна інвестиційна 
політика (функціонування спеціальних режимів економічного сприяння, 
законодавча база); кредитно-грошова політика, митна політика, вартість 
фінансових ресурсів, необхідних для інвестицій. 

До основних внутрішньорегіональних факторів віднесемо економіко-
географічне положення регіону, рівень розвитку інфраструктури (транспортної, 
телекомунікаційної), регіональну політику у сфері залучення інвестицій, 
потенційні ринки збуту продукції, рівень криміногенної обстановки. Багато 
зовнішніх й внутрішніх факторів інвестиційної привабливості регіону тісно 
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пов'язані між собою й породжують взаємопроникні рушійні сили. 
Оскільки основними характеристиками інвестицій є їх потенційна вигода 

й ризик, інвестиційну привабливість розглядають у площині «потенціал-ризик». 
Інвестиційний потенціал складається із часткових потенціалів: ресурсно-
сировинного, трудового, виробничого, інноваційного, інфраструктурного, 
фінансового [8]. 

За ознакою спрямованості впливу фактори інвестиційної привабливості 
регіону розділимо на сприятливі, що сприяють поліпшенню інвестиційного 
клімату, і несприятливі, що погіршують положення регіону. Подібний розподіл 
важливий при аналізі й прогнозі, оскільки дозволяє орієнтуватися в 
регіональній обстановці при прийнятті інвестиційних рішень. У цьому зв'язку 
звертає на себе увагу практично однакове коло проблем інвестиційного клімату 
в України, відзначене інвесторами з різних країн, – законодавство, судові 
процедури, корупція, адміністративні бар'єри (бюрократія й державне 
регулювання). 

Серед економічних факторів на інвестиційний клімат регіону насамперед 
впливають загальний стан економіки (підйом, спад, стагнація), позиціонування 
економічного становища регіону, митний режим і режим використання робочої 
сили, ресурсне забезпечення регіону, яке виступає найважливішим лімітуючим 
фактором, розвиненість інфраструктури, науково-технічний розвиток. 

Фінансові фактори відображають положення у валютній, фінансовій і 
кредитній системі країни й регіону, доступність фінансових засобів з 
державного й регіонального бюджетів, доступність кредиту, частка збиткових 
господарюючих суб'єктів на території регіону, стан регіонального бюджету. 

Соціальні й соціокультурні фактори характеризують рівень життя 
населення, включаючи грошові доходи; споживання продуктів харчування, 
житлові умови; систему обов'язкового соціального страхування; охорону 
здоров'я; правопорушення; переважне в суспільній свідомості відношення до 
приватної власності, ступінь ідеологічної згуртованості суспільства й наявність 
консенсусу по основних питаннях економічного й соціального розвитку країни 
й регіону, організованість робочого класу, сила профспілкового руху. 

Політичні фактори передбачають характеристику взаємин центру й 
регіональних органів влади; ступінь довіри населення до регіональної влади; 
рівень соціальної стабільності, міжнаціональні й міжконфесіональні відносини. 

Для підтримки сприятливого інвестиційного клімату велике значення 
мають організаційно-правові фактори, оскільки принципово важливим стає 
дотримання законодавства, зниження бюрократизму, доступність інформації, 
поліпшення умов переміщення капіталу, робочої сили, формування ділової 
етики місцевих підприємців. 

Екологічні фактори визначають екологічну безпеку життєдіяльності й 
жорсткість екологічного законодавства регіону, рівень санкцій за забруднення 
навколишнього середовища при веденні бізнесу. 

Наявність екологічних обмежень господарської діяльності не можуть 
бути фактором, що зменшує інвестиційну привабливість регіону. Проте 
урахування екологічних факторів дозволить знизити інвестиційні ризики, у 
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тому числі пов'язані зі збільшенням витрат через накопичене забруднення 
навколишнього середовища, з потенційною екологічною небезпекою впливу 
інших господарюючих суб'єктів (аварійне забруднення), з ризиком штрафних 
санкцій в умовах жорсткості природоохоронного законодавства. 

Інвестиційна привабливість регіону багато в чому визначається 
інноваційною складовою, яка передбачає активне використання нововведень, 
оскільки залучення інноваційних технологій у регіон створює довгострокові 
фактори економічного регіонального розвитку [12]. 

Інвестори навіть при високій очікуваній прибутковості інвестиційного 
проекту зацікавляться їм лише у випадку наявності в регіоні сприятливого 
інвестиційного клімату, який прийнято оцінювати на основі наступної системи 
кількісних показників: обсяг ВРП, динаміка річних фінансово-економічних 
показників, обсяг споживання, обсяг капіталовкладень, обсяг експорту товарів і 
послуг, обсяг імпорту товарів і послуг, загальний зовнішній борг, резерви, 
фінансовий дефіцит, основні торговельні партнери. 

Важливо показати місце конкретного регіону на карті інвестиційної 
привабливості України, основні властиві винятково даному регіону риси, 
головні фактори, що визначають привабливість (непривабливість) регіону для 
інвесторів. Декомпозиція факторів інвестиційної привабливості здійснюється 
до рівня показників, який є істотним стосовно поставленої цілі її оцінки [7]. 

У результаті декомпозиції факторів інвестиційної привабливості повинен 
бути отриманий перелік показників, однак такий, що не усуває складності 
досліджуваного об'єкта. Для цього використовується класифікація факторів за 
ступенем деталізації. Фактори першого порядку прямо впливають на 
формування інноваційної привабливості регіону. Вони акумулюють вплив 
більш багаточисельних факторів другого, третього й усіх наступних порядків. У 
результаті формується складна ієрархічна система факторів інвестиційної 
привабливості регіонів, у якій основні фактори завершують багатоярусну 
піраміду, по мірі віддалення від вершини якої вплив опосередковуваних 
факторів слабшає, а взаємозв'язки між окремими факторами наступних 
порядків стають усе більш складними. 

Групування факторів за ознакою значимості виділена в окрему 
класифікаційну ознаку, оскільки інвестиційна значимість факторів є 
суб'єктивною оцінкою окремих інвесторів. Так, найбільш значимими 
факторами інвестиційної привабливості регіонів для іноземних інвесторів 
залишаються транспортно-географічне положення регіону й позиція органів 
регіональної влади, у той час як українські інвестори роблять ставку на 
ресурсний і економічний потенціал. 

При здійсненні класифікації інвестиційно значимих факторів регіону В. 
Захожай виділяє: темпи промислового виробництва, забезпеченість 
автодорогами із твердим покриттям, рівень життя населення, рівень 
злочинності, рівень конфліктності трудових відносин, відношення населення до 
процесів формування ринкової економіки (оцінюється на основі результатів 
парламентських і президентських виборів), рівень екологічного забруднення й 
кліматичної дискомфортності, наявність природних запасів мінерально-
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сировинних ресурсів тощо [5]. У цьому зв'язку представляє інтерес групування 
факторів за ступенем інтенсивності змін на швидко змінні, помірковано змінні, 
повільно змінні, практично незмінні. 

До швидко змінних факторів можна віднести місцеве законодавство, 
політику регіональних і місцевих органів влади відносно інвесторів (наприклад, 
програму сприяння розвитку підприємництва в регіоні), конкурентне 
середовище. Помірковано змінні фактори – це правове забезпечення 
інвестиційної діяльності. 

Повільно змінні фактори включають транспортну й технічну 
інфраструктуру регіону (наявність доріг, газо- і нафтопроводів, ліній 
електропередач, очисних споруд); соціальну (структура населення, рівень 
добробуту і якість життя), політичну, екологічну ситуацію; інтелектуальний 
потенціал (наявність інноваційних центрів). Практично не змінювані фактори 
можуть бути сприятливими й несприятливими, із чим інвесторові доведеться 
миритися, – географічне положення регіону, наявність природних ресурсів. 

Таким чином, уточнення класифікації факторів інвестиційної 
привабливості регіону: 1) дає комплексне уявлення про вплив різноманітних 
факторів на підвищення (зниження) інвестиційної привабливості регіону; 2) є 
основою для факторного моделювання рівня інвестиційної привабливості 
регіону; 3) базою для активного підходу до виявлення складових інвестиційної 
привабливості конкретного регіону й пріоритетних напрямків її підвищення. 

Привабливість регіону для інвесторів обумовлюється такими критеріями 
як: політична стабільність; масштаби економіки; геополітична значимість; 
характеристики робочої сили; інфраструктура; культура й відношення до 
інвесторів тощо [9]. 

Зовсім очевидно, що інвестиційна привабливість регіонів визначається не 
тільки інвестиційною політикою регіональних органів влади, але й об'єктивно 
існуючими умовами економічного розвитку територій. Економічна політика 
регіональних органів влади не може не враховувати об'єктивно існуючих 
реалій, тому необхідно приділяти увагу саме аналізу існуючих умов соціально-
економічного розвитку територій.  

Висновки. Найважливішою умовою стійкого функціонування й 
стабільного розвитку регіону в сучасних умовах стає реалізація його соціально-
економічного потенціалу на основі вдосконалювання механізмів ресурсного 
забезпечення. Одним з основних елементів даного процесу є інвестиційна 
складова, включає, у тому числі, формування сприятливого інвестиційного 
середовища, рівень привабливості якого сприяє активізації господарюючих 
суб'єктів, що розраховують на одержання тривалого соціально-економічного 
ефекту, і стає визначальним показником для здійснення підприємницької й/або 
іншої корисної діяльності на території регіону. При цьому суттєва 
неоднорідність інвестиційного простору України є особливістю сучасної 
національної економіки. 
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ЕТАПИ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ 
СИСТЕМИ ПРОБІРНОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ  

 

ЭТАПЫ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОРИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОБИРНОГО НАДЗОРА В УКРАИНЕ  

 

STAGES AND MAIN CHARACTERISTICS OF THE HISTORY OF ASSAY 
SUPERVISION SYSTEM IN UKRAINE  

 

У статті визначено сутність пробірного нагляду та механізми його здійснення. 
Досліджено періоди становлення системи пробірного нагляду в Україні з описом найбільш 
важливих подій з початку XVI століття зі зміни підходів до таврування, організаційних 
реформ, інших форм державного контролю у сфері виробництва і переробки дорогоцінних 
металів і каміння. Виокремлено основні практики пробірного нагляду за роки незалежності 
України, висвітлені реформи та реалізація державної політики контролю якості в сфері 
виробництва і переробки дорогоцінних металів і каміння. 

Ключові слова: пробірний нагляд, дорогоцінні метали і каміння, контроль за якістю 
виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, ювелірна промисловість, 
клеймування. 

 

В статье определена сущность пробирного надзора и механизмы его осуществления. 
Исследованы периоды становления системы пробирного надзора в Украине с описанием 
наиболее важных событий с начала XVI века по изменению подходов до клеймения, 
организационных реформ, других форм государственного контроля в сфере производства и 
переработки драгоценных металлов и камней. Выделены основные практики пробирного 
надзора за годы независимости Украины и описаны реформы в реализации государственной 
политики контроля качества в сфере производства и переработки драгоценных металлов и 
камней. 

Ключевые слова: пробирный надзор, драгоценные металлы и камни, контроль за 
качеством изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирная 
промышленность, клеймение. 

 

The essence of assay supervision and mechanisms for its implementation were identified. 
Periods of formation of assay supervision system in Ukraine was described. Changes in approaches 
to branding, organizational reform and other forms of state control in the production and 
processing of precious metals and stones as the most important events since XVI century were 
defined. The main practices of assay supervision practice for years of independence Ukraine were 
identified. The latest reforms in the implementation of public policies of quality control in the 
production and processing of precious metals and stones were investigated. 

Keywords: assay supervision, precious metals and stones, quality control of precious metals 
and precious stones, jewelry industry, marking. 
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Постановка проблеми. Пробірний нагляд є важливим напрямком 
державної політики, зокрема фінансової і безпекової її складової. Фінансова 
складова розкриває значення сфери виробництва і переробки дорогоцінних 
металів та дорогоцінного каміння для розвитку бізнесу, економіки в цілому, 
можливості розвитку високотехнологічного машинобудування, де 
затребуваними є благородні метали. Безпекова складова розкриває вплив 
даного ресурсу на формування золотовалютних резервів держави, зокрема у 
формі золотого запасу, оперативного резерву золота як складової Державного 
фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України.  

Пробірний нагляд як дещо специфічний об’єкт дослідження має 
залишатись актуальним науковим напрямом. Особливо це важливо з огляду на 
реформи у системі центральних органів державної влади, зокрема 
контролюючих, які розпочались у 2014 році і фактично тривають досі. За таких 
умов фахівці і науковці мають більш пильно вивчати значення пробірного 
нагляду, його якість у вітчизняних умовах та формулювати свої пропозиції з 
вирішення тих проблем, які виникають у даній стратегічно важливій сфері. Для 
цього необхідно розуміти ретроспективні умови формування системи 
пробірного нагляду в Україні, аби визначати слабкі місця та протидіяти їх 
виникненню в майбутньому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати даного 
дослідження сформульовані на основі аналізу чинної та попередньо діючої в 
Україні нормативно-правової бази, яка визначає правові засади пробірного 
нагляду, комерційної діяльності у сфері виробництва і переробки дорогоцінних 
металів, а також напрацювань вітчизняних учених, як правило економістів 
фінансового напрямку та товарознавців, які звертались до даного питання. 
Серед них – Т. Артюх [3], Д. Видолоб, О. Гавриленко, В. Губарева, Н. Луців [2], 
М. Назимок, О. Маліченко, А. Посохов, К. Семенюк [4], Ю. Тітова [8], 
В. Федорук, О. Шликов та ін. Вважаємо, що дані напрацювання вимагають 
доповнення історичним ракурсом вивчення практики пробірного нагляду в 
Україні. 

Мета статті. Метою публікації є визначення періодів становлення 
системи пробірного нагляду в Україні з описом найбільш важливих подій зі 
зміною підходів до клеймування, організаційних реформ, інших форм 
державного контролю в сфері виробництва і переробки дорогоцінних металів та 
дорогоцінного каміння. 

Результати дослідження. Виходячи з положень вітчизняного 
законодавства, категорія пробірного нагляду розкриває контролюючий вплив 
держави на різні дії щодо виробництва та переробки дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння (рис. 1). Пробірний нагляд охоплює різні заходи 
організаційно-технічного та правового характеру, які в системній взаємодії 
забезпечують контроль за якістю виробів з дорогоцінних металів та 
дорогоцінного каміння, збереження та ефективного використання їх скарбу. 
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Рис. 1. Сутність пробірного нагляду як важливого напрямку державної 

політики 
Джерело: побудовано автором за даними [1] 
 

Пробірний нагляд в Україні відіграє значну роль для розвитку ювелірної 
промисловості. Як пише Н. Луців, сьогодні перед ювелірною промисловістю 
постають проблеми, які, насамперед, пов’язані з їхньою якістю, безпечністю та 
надійністю: це недотримання виробниками вимог законодавства України у 
сфері застосування технічних регламентів та стандартів, відсутність на 
підприємствах системи управління якістю, застосування суб’єктами 
господарювання «нестандартних сплавів» та домішок, використання імпортних 
сплавів низької якості, нестійких покриттів, які не пройшли випробування на 
відповідність показникам надійності та безпеки [2, с. 79]. Негативні висновки 
щодо якості вітчизняної ювелірної продукції роблять Т. Артюх та 
І. Григоренко. Учені зазначають, що зважаючи на незначний в Україні 
видобуток золота, його більшість, яка використовується ювелірами, або 
вилучене з брухту, відходів та «електронного лому», або готова імпортна 
лігатура, інколи невідомого повного хімічного складу; для того, щоб провести 
ретельний афінаж (очищення благородних металів) потрібне дороге 
технологічне обладнання, а для значної частки підприємств це не під силу, тому 
в ювелірні прикраси потрапляють такі хімічні елементи, як кадмій, свинець, 
індій, ртуть, залізо, олово, марганець, хром та інші, які чинять, в тому числі, і 
негативний вплив на здоров’я людини [3, с. 154]. З таких тверджень можна 
прийти до висновку, що сфера використання і виробництва дорогоцінних 
металів та каміння в Україні перебуває в площині численних ризиків, 
відображаючи загальні недоліки у сфері господарювання, що обумовлює 
необхідність модернізації підходів пробірного нагляду. 

Пробірний нагляд в Україні пройшов різні етапи становлення. Якщо 
брати до уваги глибоку ретроспективу, до здобуття нашою державою 
незалежності, то імпонує підхід К. Семенюк, яка здійснила періодизацію 
регулювання ювелірної галузі України. У табл. 1 відображено основні етапи та 
їх загальну характеристику. 

ДОРОГОЦІННІ  МЕТАЛИ,  ДОРОГОЦІННЕ  КАМІННЯ  ТА  ВИРОБИ  З  НИХ 

Використання Обіг 

Облік 

Зберігання 

Виконання операцій Залучення до вторинної переробки відходів і брухту 

Видобування Виробництво 

Організаційно-технічні заходи Правові заходи 

Клеймування, відбиток іменника, процедури, ліцензії, 
дозволи, штрафи, норми, квоти, технічні вимоги, 
державні закупівлі, порядок ввезення/вивезення і т.д. 

Законодавство 
загальнодержавної і 
регіональної (локальної) дії 
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У період підневільності українських земель не було можливості 
здійснення самостійного пробірного нагляду у формі клеймування та й узагалі 
система контролю якості ювелірних виробів була впроваджена пізніше, аніж у 
більшості європейських держав. Лише з XVI століття історики знаходять факти 
клеймування виробів із золота. На західноукраїнських землях у період 
приналежності до Речі Посполитої практика реєстрації клейм у міських актах 
була відсутня та була впроваджена лише після їх входження до складу 
Австрійської, а згодом Австро-Угорської імперії. Мережа пробірних установ на 
західноукраїнських землях почала поширюватись швидше, аніж на територіях в 
складі Російської імперії (з кінця XVIII століття). Більше того, з 1806 року у 
межах Австрійської імперії впроваджувалась триступенева ієрархія пробірних 
установ: другий рівень формували такі структури в головних містах, а третій – 
«субституції», які розташовувались у менших містечках. Це підтверджувало 
активний розвиток організаційного забезпечення пробірного нагляду тих часів. 

Таблиця 1 
Основні етапи становлення системи пробірного нагляду в Україні  

№ 
з/п 

Етап Загальна характеристика 

1 

XVI – 
кінець 
XVIII 
століття 

Становлення загальних практик регуляторних впливів на підневільних українських землях
Перші факти клеймування у XVI столітті 
Введення обов’язковості проб і клеймування дорогоцінних виробів у XVII столітті 
Введення системи пробірного нагляду (іменний указ Петра І 1700 року) 
Практика державного контролю проби на західноукраїнських землях (введена в 
Австро-Угорській імперії з 1784 року), розвиток мережі державних пробірних 
установ на території України, підневільних Австрійській імперії 

2 

Початок 
XIX – 
середина 
XIX 
століття 

Становлення мережі установ пробірного нагляду на українських територіях 
Поява та розвиток власних пробірних палат на території України, підневільних 
Російській імперії 
Цільова підготовка майстрів пробірної справи для випробування і клеймування 
срібних та золотих виробів 
Обов’язкове створення пробірних палат в усіх містах (указ Миколи І 1840 року) 

3 

Кінець 
XIX 
століття 
– 1917 
рік 

Розвиток мережі установ пробірного нагляду на українських землях 
Поява в системі державного управління додаткових контрольних органів в умовах 
стрімкого розвитку ювелірної промисловості як наслідку машинізації виробництва 
Чинність «Пробірного статуту» зі збільшенням кількості проб 
Введення єдиного клеймування на території Російської імперії та вдосконалення 
системи клеймування на західноукраїнських землях 

4 
1918-
1991 
роки 

Розвиток пробірного нагляду в умовах панування тоталітарної комуністичної 
доктрини (на західноукраїнських землях – з 1939 року)  

Формування мережі пробірних управлінь (окружних, обласних), з 1940-х років – 
інспекцій пробірного нагляду (4 на території України) 
Чинність «Положення про пробірний нагляд за ювелірним промислом і торгівлею 
виробами із дорогоцінних металів» (1922 рік з наступними поправками) 
Впровадження метричної системи клеймування (1927 рік) 
Зростання значення пробірного нагляду в умовах розвитку в СРСР оборонної, 
радіоелектронної, ювелірної промисловості у післявоєнний період 
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Продовження табл. 1 
№ 
з/п 

Етап Загальна характеристика 

5 

Початок 
1991 
року – 
початок 
2000-х 
років 

Розпад комуністичної адміністративної економіки та  
становлення демократичних ринкових відносин 

Реорганізація Південно-Західної інспекції пробірного нагляду в Центральну 
Українську державну інспекцію пробірного нагляду Міністерства фінансів СРСР 
(27.06.1991 року),  створення Державної пробірної палати Міністерства фінансів 
України (9.10.1991 року) 
Впровадження державних пробірних клейм незалежної України (31.08.1994 рік)  
Формування законодавства, чинність Закону України «Про державне регулювання 
видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння та контроль за операціями з ними» (1998 рік) 
Розвиток мережі казенних підприємств пробірного контролю, створення Державної 
пробірної служби (2000 рік) 
Стрімкий розвиток ювелірної промисловості в умовах приватизації державних 
ювелірних підприємств 

6 

Початок 
2000-х 
років і 
дотепер 

Якісний розвиток державного управління ювелірною галуззю в Україні,  
поява ефективних складових державного регулювання 

Створення Державної пробірної служби України та регіональних пробірних установ
Бурхливий розвиток ювелірної промисловості (десятикратне зростання у період 2000-
2008-х років) 
Поступова лібералізація обігу дорогоцінних металів 
Створення Союзу ювелірів України (2005 рік) 
Створення Державної пробірної служби України за новими стандартами (2010 рік) 
Організаційні реформи у сфері пробірного нагляду з 2014 року: ліквідації 
Державної пробірної служби, розподіл функціональних зобов’язань між 
Міністерством фінансів України і Державною службою з питань безпеки харчових 
продуктів та захисту споживачів 

Джерело: побудовано автором за даними [4, с. 8-9] 
 

З плином років неодноразово змінювались знаки клейм, здійснювалась їх 
уніфікація та адаптація до територіальних умов. При цьому клеймування 
різнилось для різних типів дорогоцінних металів. Змінювались системи 
клеймування, позначення дат виготовлення виробу і т.д. Цікавою була практика 
у Російській імперії кінця XIX століття, коли застосовувались загальні і 
спеціальні клейма. Останні мали «силу» в межах окремого округу. Усі ці 
практики були важливими для формування сучасної політики клеймування у 
системі пробірного нагляду в Україні. 

Період СРСР ознаменований організаційними реформами з формуванням 
міжреспубліканської мережі пробірних інспекцій. Державні пробірні клейма 
чітко регламентували затверджені зразки і технічні умови. Практика 
клеймування закономірно зазнавала постійних реформ. Показовим був 1927 рік, 
коли впроваджувалась метрична система клеймування, і 1958 рік, коли 
впроваджувалась система клеймування нового зразка.  

Зосередимо більшу увагу на періоді незалежної України. Державний 
пробірний нагляд став особливо важливим з середини 90-х років ХХ століття, 
коли в економіку почав інвестуватись приватний капітал, що, в свою чергу, 
формувало сприятливі передумови для розвитку ювелірної промисловості. До 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪спецвипуск 58 

цього в Україні діяло лише 4 великі ювелірні підприємства та не було практики 
виробництва ювелірних сплавів без використання імпортної сировини. 

Перші роки незалежності ознаменовані створенням Державної пробірної 
палати України та прийняттям Декрету Кабінету міністрів України «Про 
державний пробірний нагляд». Саме цей перший документ визначив сутність 
державного пробірного нагляду, схематично відображеного на рис. 1, а також 
подав такі дефініції, як дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, вироби з 
дорогоцінних металів, видобування дорогоцінних металів, видобування 
дорогоцінного каміння, виробництво дорогоцінних металів, використання 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, проба, державне пробірне 
клеймо, клеймування, іменник, операції з дорогоцінними металами і 
дорогоцінним камінням [1]. Також даний норматив регламентував процедури 
клеймування і встановлення проб, функціональність органів державного 
пробірного нагляду. 

Згідно Постанови Кабінету міністрів України «Про державний пробірний 
нагляд та організацію обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння» (від 
9.10.1991 року; втратив чинність у 1998 році) на базі діючої в м. Києві 
Центральної Української державної інспекції пробірного нагляду Міністерства 
фінансів СРСР було створено Державну пробірну палату України на засадах 
господарського розрахунку, з підпорядкуванням їй усіх державних інспекцій 
пробірного нагляду, розташованих на території України, а також постійних 
контролерів на підприємствах по обробці алмазної сировини [5]. Законодавство 
регламентувало, що на Державну пробірну палату України покладається 
«здійснення державного пробірного нагляду на території республіки, контроль 
за правильністю використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 
забезпечення залучення до вторинної переробки їх лому і відходів на 
підприємствах, в установах і організаціях усіх галузей народного господарства, 
незалежно від форм власності і підпорядкованості» [5]. Фактично, до нині така 
функціональність профільних державних установ збереглась, хоча за останні 
роки відбулось розділення сфер впливів, про що буде йти мова нижче.  

З інших показових подій становлення системи пробірного нагляду в 
Україні є те, що у 1994 році було введено, вперше за часів незалежності, 
державне клеймування, а також почала впроваджуватись профільна нормативна 
основа виробничої, переробної, торговельної та іншої діяльності з 
використання дорогоцінних металів і каміння. Зокрема у 1994 році було 
прийнято Закон України «Про видобуток і переробку дорогоцінних металів і 
каменів в Україні», який згодом (з 1997 року) був замінений діючим нині 
нормативом – Законом України «Про державне регулювання видобутку, 
виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та 
контроль за операціями з ними». Даний норматив сьогодні є фактично 
основним у даній сфері, реалізуючи у вітчизняних умовах положення Конвенції 
з випробувань та клеймування виробів з дорогоцінних металів (1972 року). Він 
містить важливі положення щодо [6]: 

- понятійно-термінологічної бази (дорогоцінні метали, дорогоцінне 
каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення, напівдорогоцінне 
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каміння, видобуток дорогоцінних металів, видобуток дорогоцінного та 
напівдорогоцінного каміння, виробництво дорогоцінних металів, використання 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, операції з дорогоцінними 
металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного 
утворення та напівдорогоцінним камінням, Державний фонд дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння України, Історичний фонд дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння України, золотий запас України, банківські 
метали, оперативний резерв золота, Державне сховище дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння України, скарб дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння, державне пробірне клеймо, клеймування та ін.); 

- функцій управління органів виконавчої влади України у сфері 
видобутку, виробництва, використання, зберігання дорогоцінних металів і 
каміння, напівдорогоцінного каміння та контролю за операціями з ними. 

У 1999 році державні управління пробірного нагляду реорганізовано в 
державні інспекції пробірного контролю. Загалом таких інспекцій 
функціонувало 4 – Центральна у м. Київ, Західна у м. Львів, Південна у 
м. Одеса та Східна у м. Харків. Певним чином це зберегло традиції пробірного 
нагляду з часів СРСР, коли саме в цих містах існували відповідно інспекції. 
Більше того, саме тут діяли державні, а згодом приватизовані, ювелірні заводи 
(нині вони досі функціонують, за винятком Одеського ювелірного заводу). 

У 2000 році згадані регіональні інспекції було ліквідовано та створено 
натомість Центральне, Східне, Західне і Південне казенні підприємства 
пробірного контролю. Важливою подією того часу було створення Державної 
пробірної служби України. У 2010 році було значно вдосконалено нормативні 
основи її діяльності з затвердженням Указу Президента України «Про 
Положення про Державну пробірну службу України». Загалом останній етап 
К. Семенюк (див. табл. 1) позначає як період якісного розвитку державного 
управління ювелірною галуззю. У принципі, в порівнянні до попередніх етапів 
нині дійсно маємо певні зрушення за даним напрямом. Проте, з іншого боку, 
загострюється чимало проблем.  

Так, нинішній етап є показовим у плані організаційних реформ у сфері 
пробірного нагляду. У 2014 році чинний Уряд України провів численні зміни в 
системі контролюючих органів, орієнтуючись на оптимізацію штату 
держслужбовців та покращення якості роботи. У коло реформ попала Державна 
пробірна служба. У результаті державний пробірний нагляд перейшов до 
компетенції Міністерства фінансів України, а споживчі інтереси щодо виробів з 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння станом на початок 2017 року 
відстоює Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту 
споживачів. Даний орган координується через міністра аграрної політики та 
продовольства України та фактично розпочав свою діяльність з квітня 2016 
року. Законодавством регламентовано його повноваження щодо здійснення 
державного нагляду за дотримання законодавства про захист прав споживачів 
(у тому числі споживачів виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного 
каміння) [7]. З метою виконання позначених завдань, у структурі Державної 
служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів утворено 
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сектор державного пробірного контролю, підпорядкований департаменту 
захисту споживачів.  

Ліквідація Державної пробірної служби певним чином була виправданою. 
Як стверджувала Ю. Тітова за результатами свого дослідження організаційного 
забезпечення досліджуваної нами сфери ще до реформ 2014 року, система 
органів державного регулювання обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння, незважаючи на її розгалуженість та спроби реформування, є такою, що 
потребує вдосконалення, оскільки через надмірну бюрократизацію, 
невиправдане дублювання функцій, застарілі норми законодавства та незначну 
результативність діяльності окремих її органів вона не забезпечує належного 
функціонування галузі [8, с. 47]. Тепер стоїть питання, чи нові профільні 
структури будуть спроможні забезпечити прозорий регуляторний процес, чи 
поточні зміни є лише формальними кроками. 

До опису таких організаційних реформ слід додати, що в засобах масової 
інформації суб’єкти бізнесу у сфері виробництва, переробки дорогоцінних 
металів та дорогоцінного каміння критично сприйняли ліквідацію Державної 
пробірної служби. На певний час суб’єкти бізнесу не могли провадити свою 
діяльність, що підвищило їх ризики. Наразі дана сфера залишається в 
невизначеному регуляторному полі, а ефективність управлінських рішень 
нових структур в особі Міністерства фінансів України та Державної служби з 
питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів може підтвердити 
лише час. 

Окрім організаційних невизначеностей суб’єкти бізнесу зазнали також 
податкових змін. У ході реформи з ліквідації Державної пробірної служби 
України, також підкреслено значимість Державної фіскальної служби, яка у 
сфері пробірного нагляду зобов’язана здійснювати контроль за правильністю 
нарахування і сплати податків. Водночас, ті реформи, які були здійснені, не 
сприяють розвитку ювелірного бізнесу в Україні. Фахівці критично 
сприймають впровадження пенсійного збору у розмірі 10%, який сплачується 
при обов’язковому клеймуванні напівготової ювелірної продукції. З одного 
боку, бізнес залишили на спрощеній системі оподаткування. З іншого боку, 
впровадження пенсійного збору значно підвищило вимушені виплати 
підприємців, зменшуючи кількість офіційно зареєстрованих фізичних осіб у 
даному правовому статусі. 

На фоні організаційних реформ слід звернути увагу на значні прогалини в 
статистичному супроводі пробірного нагляду в Україні. Для прикладу, в 
публічному доступі експрес-випуски Державної служби статистики України 
«Продаж споживчих товарів, які вироблені на території України, у торговій 
мережі», дані яких давали змогу проаналізувати ринок ювелірних виробів в 
Україні, обмежуються 2010-м роком. Важливим інформаційним джерелом було 
щорічне звітування Державної пробірної служби, яка наразі ліквідована (останній 
звіт про результати контрольно-наглядової роботи служби за 2013 рік). Дана 
структура до 2013 року публікувала на своєму офіційному сайті основні 
статистичні дані щодо: обсягів надходження виробів з дорогоцінних металів до 
органів державного пробірного контролю та клеймованих заводами; 
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співвідношення обсягів клеймованих ювелірних виробів за видами дорогоцінного 
металу; середньої маси ювелірних виробів; розподілу надходження ювелірної 
продукції за постачальниками (виготовлювачами, невиготовлювачами і т.д.); 
клеймування виробів з дорогоцінних металів за основними пробами; кількості 
зареєстрованих відбитків іменників (станом на 2013 рік – 1200 одиниць) і т.д. [9]. 
Окремі дані також можна отримати з офіційного сайту Державного гемологічного 
центру України, а також регіональних казенних підприємства пробірного 
контролю, які здійснюють обов’язкове клеймування ювелірних та побутових 
виробів. Разом з тим, стратегічність сфери виробництва та переробки 
дорогоцінних металів і каміння вимагає формування прозорого інформаційного 
забезпечення, яке б дозволяло аналізувати тренди видобування, обробки, продажу 
і т.д. в достатній часовій ретроспективі та з відображенням конкурентних умов у 
ювелірній промисловості. 

До опису етапів становлення системи пробірного нагляду в Україні також 
слід додати, що незважаючи на різні організаційні реформи залишаються 
незмінними основні напрями та інструменти такого нагляду (табл. 2). 
Вважаємо, що в Україні актуалізується не стільки підбір інструментів 
пробірного нагляду, як ефективність їх застосування. Здійснюючи управлінські 
впливи слід пам’ятати про стратегічну важливість сфери добування і переробки 
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, що є важливою безпековою 
детермінантою розвитку Української держави.  

Таблиця 2 
Сучасні напрями та інструменти пробірного нагляду в Україні 

Адміністративні Економічні Інформаційні 

- регулювання видобутку сировини 
- встановлення правил оцінки якості сировини 
та виробів 
- встановлення правил дистрибуції, 
транспортування продукції та безпеки 
виробництва 
- створення навчальної бази для поповнення 
кадрового резерву ювелірної галузі, галузей 
переробки металів і каміння 
- заохочення шляхом надання державних 
замовлень  
- створення режиму сприяння експорту 
продукції, встановлення експортних квот 

- оподаткування 
- ставка мита для 
ввезення/експорту 
сировини та готової 
продукції 
- вартість оцінки та 
ліцензування діяльності 
- надання, гарантування 
кредитів 
- створення інвестиційних 
програм 
- виділення дотацій  

- просування на 
державному та 
міжнародному рівнях 
вітчизняної ювелірної 
школи 
- збереження, 
пропагування та 
поширення культурного 
надбання та художніх 
традицій, шкіл, 
культурного спадку в 
сфері виробництва з 
дорогоцінних металів і 
каміння 

Джерело: побудовано автором за даними [4, с. 77] 
 

Висновки і пропозиції. Історія пробірного нагляду в Україні пов’язана з 
підневільністю та розділенням нашої держави, що позбавляло її можливості 
формування власної системи пробірного нагляду. Разом з тим, за майже три 
десятки років незалежності влада мала достатній часовий проміжок для 
становлення власної ефективної системи управління добуванням і переробкою 
дорогоцінних металів та каміння. Наразі такої системи сформовано не було. 
Більше того, актуалізувались проблеми стихійного добування бурштину, 
недосконалість ринку ювелірних виробів, скорочення суб’єктів малого і 
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середнього бізнесу в даній сфері. Усе це підтверджує численні проблеми у 
сфері пробірного нагляду, які в принципі відображають загальні недоліки 
системи державного управління. За таких умов залишаються актуальними 
дослідження ретроспективного характеру щодо практики пробірного нагляду в 
різні періоди становлення Української держави. Особливої уваги потребує 
організаційне забезпечення з частими реформуваннями за роки незалежності. 
Тому даний напрям буде предметом подальших досліджень автора. 
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РІВЕНЬ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ОЦІНКА ЇХ ДИНАМІКИ 
 

УРОВЕНЬ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ И ОЦЕНКА ИХ 
ДИНАМИКИ 

 

INCOME LEVELS OF UKRAINE'S POPULATION AND ASSESSMENT OF 
THEIR DYNAMICS 

 

У статті доведено, що добробуту населення є показником соціально-економічного 
розвитку країни та прямо залежить від рівня доходів. Показано динаміку доходів населення 
України за даними Держкомстату України (за період 2006-2015 рр.), проведено аналіз їх 
структури. Розглянуто фактичні та реальні показники доходів населення, визначено 
чинники, що впливають на їх рівень. Визначені інструменти державного регулювання 
доходів та проаналізована ефективність його здійснення. Наведені основні напрямки 
поліпшення державного регулювання доходів населення, що є необхідними для формування 
оптимальної їх структури, забезпечення стабільних надходжень та підвищення рівня 
добробуту громадян.  

Ключові слова: доходи населення, структура доходів, заробітна плата, регулювання 
доходів, добробут 

 

В статье доказано, что благосостояние населения является показателем социально-
экономического развития страны и напрямую зависит от уровня доходов. Показано 
динамику доходов населения Украины по данным Госкомстата Украины (за период 2006-
2015 гг.), проведен анализ их структуры. Рассмотрены фактические и реальные показатели 
доходов населения, определены факторы, влияющие на их уровень. Определены 
инструменты государственного регулирования доходов и проанализирована эффективность 
его осуществления. Приведены основные направления улучшения государственного 
регулирования доходов населения, необходимые для формирования оптимальной их 
структуры, обеспечения стабильных поступлений и повышения уровня благосостояния 
граждан. 

Ключевые слова: доходы населения, структура доходов, заработная плата, 
регулирование доходов, благосостояние 

 

The article proved that welfare is an indicator of socio-economic development and directly 
dependent on income levels. Showing the dynamics of personal incomes in Ukraine (for the period 
2006-2015), and analysis of their structure. Considered factual and real indicators of income, 
identified factors that influence their level. Identified instruments of state regulation of income and 
analyzed the effectiveness of its implementation. Presented basic directions of improvement of state 
regulation of incomes, which are necessary for the formation of the optimal structure to ensure 
stable revenues and increasing welfare of citizens. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі одним із найбільш важливих 
завдань державної соціальної політики України є забезпечення неухильного та 
динамічного зростання реальних доходів усіх верств населення, подолання 
бідності та створення умов для формування середнього класу. Рівень добробуту 
її громадян є основним індикатором соціально-економічного розвитку будь-
якої країни.  

Суттєву роль у формуванні доходів населення відіграє держава. 
Економічні перетворення, що відбуваються в Україні, вимагають пошуку 
дієвих концептуальних засад формування національної соціальної політики, 
складовою якої є політика доходів населення.  

Для України регулювання доходів населення є надзвичайно актуальним 
питанням, оскільки в умовах нестабільної економічної ситуації існує гостра 
суперечність між обмеженістю ресурсів для реалізації соціальних програм та 
зростаючими вимогами до кінцевого попиту як одного з головних чинників 
економічного зростання [4, c. 87].  

Поглиблення економічної кризи, зростання бідності, зменшення рівня 
доходів і витрат населення, посилення соціального розшарування соціуму та 
інфляції, незадовільний ступінь розвитку соціальної сфери, що спостерігається 
останніми роками в багатьох регіонах Україні, призвели до подальшого 
погіршення демографічної ситуації і зниження рівня та якості життя населення 
України [6, c.184]. 

За таких умов забезпечити стабільний розвиток країни можливо лише за 
умови подолання бідності та підвищення добробуту. Відтак, удосконалення 
теоретичних і практичних підходів до державного регулювання соціально-
економічного розвитку в контексті формування доходів населення в Україні 
набуває нової актуальності. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Проблема 
формування доходів населення є однією із найбільш соціально значимих, що 
пояснює значну зацікавленість вітчизняних вчених у її вирішенні. Так, 
питанням оцінки рівня доходів населення та визначенню особливостей їх 
формування у сучасних умовах присвячені праці Т.Г. Гуцан [1], Н.А. Іщенко 
[4], О. Шаманської [13]. Регіональну специфіку формування доходів 
досліджували В. Ключко, А. Г. Ісмаілова [6] та ін. Вітчизняними науковцями 
були визначені фактори впливу на формування доходів [7; 9; 12], окреслені 
особливості державного регулювання доходів в Україні [1; 2], а також 
розглянутий зарубіжний досвід [5].  

Виділення раніше не вирішеної частини проблеми. Не зважаючи на 
значні напрацювання в напрямку вирішення зазначеної проблеми, низький 
рівень добробуту громадян України обумовлює необхідність проведення 
подальших досліджень сучасних тенденцій у формуванні доходів, задля 
обґрунтування напрямків удосконалення державного регулювання та 
підвищення рівня життя населення. 

Метою статті є дослідження особливостей формування доходів 
населення в Україні, оцінка сучасного стану та тенденцій формування 
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структурних параметрів доходів населення. 
Результати дослідження. Рівень та динаміка доходів населення є 

визначальним індикатором соціально-економічної ситуації в країні, основою 
відтворення та розвитку людського потенціалу. Структура формування доходів 
та витрат відображає систему розподільчих відносин країни, добробут її 
громадян, ступінь їхньої соціальної захищеності.  

Пряма взаємозалежність рівня доходів і ефективності економіки означає, 
що держава має одночасно забезпечити умови економічного зростання і 
піднесення ефективності та паралельно здійснювати більш ефективну політику 
доходів [8]. Так, у розвинутих країнах світу регулювання доходів виступає 
одним з головних елементів державного управління економікою.  

Інструментами системи державного регулювання доходів населення є 
визначення та забезпечення основних соціальних стандартів і гарантій; 
встановлення мінімальної заробітної плати та рівня оплати праці в бюджетній 
сфері; стягнення податків та виплат із доходів населення; виплата соціальних 
трансфертів; індексація доходів. 

Однак, механізм регулювання доходів в Україні не є достатньо 
ефективним, про що свідчить зниження реальних доходів населення, яке не 
вдалося ліквідувати і до теперішнього часу. За класифікацією Світового банку 
Україна належить до країн із середнім рівнем доходів населення [6]. 

Дослідження показників динаміки свідчить, що за період з 2006 року 
номінальні доходи населення переважно зростали. Знаковими були лише 2008 
рік та 2013 рік, що порушували загальну тенденцію. Саме в ці роки відбулись 
економічні кризи в країні, що супроводжувались і відповідним погіршенням 
рівня добробуту її громадян.  

Однак, якщо номінальні доходи у 2009 році продовжували зростати, то 
наслідком другої кризи стало загальне падіння їх рівня, що продовжилось і у 
2015 році. Такі результати обумовлені рядом причин, зокрема – наявністю 
значної інфляції, а також неефективною політикою уряд щодо регулювання 
доходів. Згідно статистичних даних у 2009 році доходи зросли на 48,7 млрд.грн. 
(5,8 %), ріст наявних доходів був дещо менший – 27,4 млрд.грн. (4,3 %), що 
було пов’язане із зростанням податків та виплат. В розрахунку на одну особу 
наявний дохід збільшився на 657 грн (4,7 %). Разом з тим, реальні доходи, що 
враховують інфляцію суттєво скоротились, їх падіння склало 10 %. Відтак, 
позитивні тенденції, які прослідкуються у динаміці доходів недостовірно 
відображають реальний стан добробуту населення, висновки про що можна 
зробити, порівнюючи темпи росту реальних доходів зі динамікою номінальних 
показників (таблиця 1).  

Оцінити дії уряду щодо регулювання доходів населення можна 
аналізуючи зміну обсягів обов’язкових виплат із доходів, розмір яких становить 
різницю між отриманими та наявними доходами. За своїм визначенням, 
наявний дохід – це та частина доходу, яка залишається в розпорядженні 
суб’єктів приватної економіки після сплати податків. Наявні доходи населення 
– результат перерозподільних процесів. Вони являють собою суму первинних 
доходів і соціальних трансфертів, зменшену на величину обов’язкових платежів 
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та зборів [10]. 
Таблиця 1 

Доходи населення України 
Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Доходи - всього, млрд. грн. 381,4 472,1 623,3 845,6 894,3 1101,21266,81457,9 1548,7 1516,81735,9
Наявний дохід, млрд. грн. 298,3 363,6 471,0 634,5 661,9 847,9 989,0 1149,2 1215,5 1151,71330,1
Наявний дохід у розрахунку 
на одну особу, тис.грн. 

6,33 7,77 10,13 13,72 14,37 18,49 21,64 25,21 26,72 26,78 31,04

Податки та виплати державі з 
доходів, % 

21,8 23,0 24,4 25,0 26,0 23,0 21,9 21,2 21,5 24,1 23,4 

Реальний наявний дохід, у % 
до попереднього року 

123,9 111,8 114,8 107,6 90 117,1 108 113,9 106,1 88,5 77,7 

*Складено автором на основі даних [2] 
 

Оперуючи сумою обов’язкових платежів держава впливає на величину 
доходів населення. Таким чином, ефективно розроблена система оподаткування 
може стати активним інструментом політики регулювання доходів [12]. 
Завданням уряду при цьому є своєчасне і об’єктивне реагування на зміну 
економічної ситуації в країні коригуванням обсягу обов’язкових платежів задля 
пом’якшення впливу негативних чинників на добробут населення.  

Дані таблиці 1 свідчать, що наявний дохід (сума коштів, що лишилась в 
розпорядженні населення після сплати податків та інших обов’язкових 
платежів) у 2014 році склав 1151,7 млрд.грн., що на 63,8 млрд.грн. (на 5,25%) 
менше в порівнянні з попереднім роком. В розрахунку на одну особу наявний 
дохід майже не змінився і дорівнював 26,8 тис.грн. за рік – його ріст склав 
менше одного відсотка. 

У 2015 році доходи населення знову почали зростати, однак значно 
повільнішими темпами, ніж у докризовий період 2006-2008 років. Загалом, 
наявний дохід зріс на 15,5 % (178,4 млрд.грн.), наявний дохід на одну особу 
збільшився на 15,9 % (4,3 тис. грн.) [2]. 

При цьому відсоток відрахувань із доходів змінювався не зважаючи на 
динаміку показників доходів, продовжуючи зростати підчас скорочення 
доходів, що особливо негативно вплинуло на добробут населення у кризові 
роки (рис. 1). 

У 2009 році, коли, в наслідок кризи, темпи росту наявних доходів значно 
скоротились, а реальні доходи населення зменшились, обсяг виплат 
продовжував зростати наростаючими темпами, посилюючи тиск на загальний 
рівень доходів населення. Відповідні заходи політики регулювання доходів 
стали відчутні лише починаючи з 2010 року, коли процент обов’язкових виплат 
із доходів скоротився на 11,5%, що стало одним із факторів зростання доходів 
на 17%. У 2011-2013 рр., до початку нової кризи, регулювання доходів зі 
сторони держави було адекватним – зміна фіскального тиску відповідала 
динаміці показників доходу. Однак, починаючи з 2014 року темпи росту 
відрахувань знову скочили, тоді як реальні доходи продовжували суттєво 
скорочуватись. 

На основі чого можна зробити висновки, що в Україні відсутній 
налагоджений механізм регулювання доходів, інструменти такого регулювання 
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використовуються не ефективно та несвоєчасно. Наслідком чого є відсутність 
позитивних зрушень та погіршення соціально-економічного становища в країні, 
зниження рівня добробуту її населення. 

4,1

11,8
14,8

7,6

17,1

8,0

13,9

6,1

-11,5

-22,3

5,4 6,4
2,2

-11,5

-4,6 -2,9

11,9

1,7

-3,5

-10,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Темп приросту виплат з доходу, у % до попереднього року

Темп приросту реального наявного доходу, у % до попереднього року
 

Рис. 1. Вплив державного регулювання на рівень доходів населення 
*Побудовано автором на основі даних [2; 3] 
 

Результатом соціально-економічної політики у сфері регулювання 
доходів є не лише їх обсяг, але і формування оптимальної структури за 
джерелами надходжень. Категорія доходів населення відображає економічні 
зв’язки між членами суспільства з приводу споживання виробленого продукту 
за рахунок їхньої трудової активності, використання власності, яка перебуває в 
їхньому розпорядженні, та соціальних трансфертів, тому джерела доходів та їх 
структура є одним із критеріїв соціального розшарування суспільства. 

Аналізуючи обсяг доходів з різних джерел за період з 2010-2015 рр., 
варто зауважити, що протягом досліджуваного періоду вони переважно 
зростали. Позитивна тенденція була порушена лише у 2014 році, коли падіння 
загальних доходів було обумовлене зменшенням заробітної плати, обсягу 
соціальної допомоги та трансфертів, а також скороченням доходів від 
власності, розмір яких продовжував зменшуватись і у 2015 році. Вплив кризи, 
що розпочалась 2013 року не відобразився лише на прибутках та змішаних 
доходах. Зазначені зміни відповідним чином вплинули на структуру доходів, а 
саме збільшенням частки прибутків та змішаного доходу, частка яких у 2015 
році досягла найвищого показника за весь досліджуваний період і склала 18,6% 
(таблиця 2). Власне, це єдині позитивні зміни у структурі доходів, які можна 
відмітити. 

Починаючи з 2011 року частка заробітної плати, яка і так є недостатньо 
високою, продовжувала зменшуватись та досягла найменшого показника у 
2015 році – 39 %. У 2015 році зменшилась на 1% і частка доходів від власності, 
а вага соціальних допомог та пенсій дещо зросла. Як наслідок, частка доходів у 
вигляді соціальної допомоги, субсидій, пенсій, стипендій наблизилася до 
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частки заробітної плати. 
Таблиця 2 

Динаміка та структура доходів населення України 
Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Доходи – всього, , млн. грн. 
в т. ч.: 

110117512667531457864154873315167681735858

заробітна плата 449553 529133 609394 630734 615022 677003
прибуток та змішаний дохід 160025 200230 224920 243668 254307 323506
доходи від власності (одержані) 67856 68004 80769 87952 85114 80035 
соціальні допомоги та інші одержані поточні 
трансферти 

423741 469386 542781 586379 562325 655314

Структура, % 
заробітна плата 40,8 41,8 41,8 40,7 40,5 39,0 
прибуток та змішаний дохід 14,5 15,8 15,4 15,7 16,8 18,6 
доходи від власності (одержані) 6,2 5,4 5,5 5,7 5,6 4,6 
соціальні допомоги та інші одержані поточні 
трансферти 

38,5 37,1 37,2 37,9 37,1 37,8 

Темпи росту, % 
заробітна плата 123,1 117,7 115,2 103,5 97,5 110,1 
прибуток та змішаний дохід 123,3 125,1 112,3 108,3 104,4 127,2 
доходи від власності (одержані) 195,8 100,2 118,8 108,9 96,8 94,0 
соціальні допомоги та інші одержані поточні 
трансферти 

116,2 110,8 115,6 108,0 95,9 116,5 

*Розраховано автором на основі даних [2] 
 

Зростання трансфертних доходів населення та значна їх частка викликає 
занепокоєння, оскільки фінансовою базою для їх виплати є доходи від 
зайнятості. 
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Рис. 2. Структура доходів населення в Україні у 2015 році, % 

*Побудовано автором на основі даних [2] 
 

В результаті таких трансформацій сформувалась структура доходів, що не 
є оптимальною. Низька частка оплати праці у сукупних доходах та висока 
частка доходів із соціальних джерел (пенсій, допомоги, пільг тощо), свідчить 
про неефективний механізм регулювання доходів населення, низку цінність 
праці та утриманську позицію державної політики доходів, несприятливі умови 
розвитку підприємницької активності та нерозвиненість ринку капіталу (Рис. 
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2). Зазначене ще раз доводить критичний стан соціально-економічної ситуації в 
країні та поширеність бідності.  

Основним структурним елементом доходів є заробітна плата, яка 
вважається головним засобом матеріальної мотивації і визначальним фактором 
матеріального добробуту населення. Частка заробітної плати у ВВП 
характеризує ступінь соціального розвитку економіки держави. Проте, на 
відміну від світових тенденції, в Україні заробітна плата не виконує роль 
основного джерела забезпечення добробуту життя громадян, а її частка у 
структурі доходів значно менша необхідного рівня. Так, на заробітну плату в 
Україні припадає лише 39%, тоді як в більшості розвинутих країн світу не 
менше 60% формуються за рахунок трудових доходів. Така диспропорція 
обумовлена як низьким рівнем заробітних плат так і тим, що значна частина 
працюючих в Україні отримують свої доходи в тіньовому секторі економіки. За 
різними оцінками 30-50% вітчизняної економіки знаходиться в тіні [11].  

Друге місце у структурі доходів належить соціальній допомозі і 
трансфертам, до складу яких зараховують усі види пенсій; стипендії; всі види 
отримуваної населенням допомоги із фондів соціального страхування; 
компенсаційні виплати і пільги; благодійну допомогу.  

Частка соціальних допомог і трансфертів станом на 2015 рік майже 
зрівнялась із часткою від заробітної плати. Висока роль соціальних виплат, 
притаманна структурі доходів населення України, пов’язана зі значною 
кількістю осіб похилого віку, основним джерелом доходів яких є пенсія, а 
також свідчить про скорочення зайнятості, зростання частки соціально 
незахищених та про недоліки у системі соціального захисту, неефективне 
розпорядження бюджетними коштами [1; 7; 13]. Така ситуація свідчить про те, 
що більше третини населення живе на утриманні в держави, тоді як в 
розвинутих державах регулюючі зусилля уряду спрямовані на підвищення 
стимулюючої ролі заробітних плат та забезпечення високого рівня 
зайнятості [5]. 

Негативною рисою структури доходів є незначна частка доходів від 
власності, що є наслідком нерозвиненості вітчизняного фондового ринку та 
проблем на ринку нерухомості [9]. Станом на 2015 рік лише близько п’яти 
відсотків доходів населення отримало від підприємницької діяльністю або 
використання своєї власності. Несприятлива політика уряду та недосконалість 
законодавчої системи не заохочують населення до реалізації підприємницької 
ініціативи, провокуючи високий рівень тінізації доходів від підприємницької 
діяльності.  

Отже, структура доходів населення України характеризується негативною 
диспропорцією, що вказує на неефективний механізм державного регулювання 
доходів, скорочення зайнятості, зростання частки соціально незахищених [7, c. 
286].  

Зовсім протилежною є ситуація, наприклад, у США. Так, за останні три 
десятиріччя заробітна плата в сумі особистих доходів населення становила 60-
70%, доходи від підприємництва – 5-8%, доходи від власності – 13-19%, 
соціальні трансфертні платежі – 10-16% [1, c. 193].  
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Це говорить про те, що хоча складові доходу населення протягом 
досліджуваного періоду і зростають, що на перший погляд свідчить про 
зростання життєвого рівня, втім, така тенденція є дещо «поверхневою» і вона 
не може реально відображати стан матеріального зростання добробуту 
населення [1, c. 193]. Статистика доходів населення в Україні в силу 
застосування «усереднених» методів аналізу (що не враховують критичну 
диференціацію за основними групами населення) створює ілюзію стану, 
близького до норми. Але це є серйозною помилкою, оскільки ситуація, що 
склалася з доходами, для більшості населення кризова [8, с. 128]. Позитивну 
динаміку номінальних доходів нівелює високий рівень та постійне зростання 
індексу споживчих цін (2010 р.– 109,4%, 2011 р.– 108,0%, 2012 р.– 100,6%, 
2013 р.– 99,7%, 2014 р.– 112,1%, 2015 р.– 148,7%) [3]. 

Проведений аналіз рівня доходів населення та їх структури дають 
підстави для висновку про необхідність трансформації державного 
регулювання доходів – перенесення акцентів з вимушеної підтримки соціально 
вразливих верств населення на стимулювання ефективної економічної 
діяльності працездатних громадян. 

Висновки та пропозиції. 1. Визначено, що протягом останніх років 
динаміка у доходах населення мала позитивну тенденцію. Однак, значний 
рівень інфляції привів до їх знецінення, свідченням чого є зменшення реальних 
показників доходів. 

2. Доведено, що будучи важливим соціально-економічним індикатором 
розвитку країни, доходи потребують виваженого регулювання з боку держави. 
З’ясовано, що система державного регулювання доходів в Україні не є 
ефективною, а заходи, що реалізуються в процесі його здійснення не 
відповідають зміні економічної ситуації в країні та застосовуються урядом із 
запізненням. 

3. Встановлено, що структура доходів за джерелами їх формування і 
надалі залишається не оптимальною. Значна частка, яка належить субсидіям і 
трансфертам та занадто мала роль заробітної плати обумовлена негативними 
соціально-економічними процесами в країні, такими як високий рівень 
безробіття, значна кількість малозабезпеченого населення і пенсіонерів, низька 
ціна праці, що буде посилювати диференціацію населення за доходами та 
поширення бідності в країні. 

4. Відповідно до виявлених негативних факторів та причин критичної 
ситуації проблеми формування доходів основними напрямами її вирішення 
мають стати проведення постійного моніторингу соціально-трудових процесів в 
країні; реформування оплати праці та забезпечення зростання її середнього 
рівня; забезпечення оптимального співвідношення між джерелами формування 
доходів; зростання рівня зайнятості населення шляхом стимулювання 
підприємницької ініціативи; запровадження гнучкої податкової політики; 
посилення контролю за дотриманням законодавства у сфері пенсійного 
забезпечення; вдосконалення механізму надання соціальних допомог. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ТРУДОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ 
ЯКОСТІ ЖИТТЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
МОЛОДЕЖИ В УКРАИНЕ 

 

SOCIO-ECONOMIC AND LABOR ASPECTS OF IMPROVING YOUTH 
QUALITY OF LIFE IN UKRAINE 

 

Автором досліджено соціально-економічні та трудові аспекти підвищення якості 
життя молоді в Україні. Доведено, що серед основних напрямків підвищення якості життя 
молоді є покращення фінансового забезпечення, забезпечення житлом, освітою та гідним 
місцем праці. Запропоновано стимулювання молодіжної зайнятості у сфері підприємництва 
як один з напрямків підвищення якості життя молоді. Розглянуто Індекс людського 
розвитку як інструмент оцінки якості життя молоді.  

Ключові слова: молодь, якість життя, потреби молоді, молодіжна політика, 
зайнятість молоді. 

 

Автором исследованы социально-экономические и трудовые аспекты повышения 
качества жизни молодежи в Украине. Доказано, что среди основных направлений 
повышения качества жизни молодежи является улучшение финансового обеспечения, 
обеспечения жильем, образованием и достойным местом работы. Предложено 
стимулирования молодежной занятости в сфере предпринимательства как одно из 
направлений повышения качества жизни молодежи. Рассмотрен Индекс человеческого 
развития как инструмент оценки качества жизни молодежи. 

Ключевые слова: молодежь, качество жизни, потребности молодежи, молодежная 
политика, занятость молодежи. 

 

Author studied the socio-economic and labor aspects of young people quality of life in 
Ukraine. Author proved that among the main areas of rising young people quality of life is to 
improve financial security, providing housing, education and decent jobs. Author claims, that 
stimulating youth employment in business is the one of the areas of young people quality of life 
improving. Author considered the Human Development Index as a tool for assessing the young 
people quality of life. 

Key words: youth, quality of life, the needs of youth, youth policy, youth employment. 
 

Постановка проблеми. Якість життя є ключовим показником успішності 
чи невдач державного втручання у соціально-економічну сферу. Невірно 
обрані, необґрунтовані напрямки такого втручання з одного боку зумовлюють 
неефективне використання бюджетних коштів, а з іншого ставлять під загрозу 
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справді важливі аспекти соціального розвитку. Водночас, в силу низької 
поширеності концепцій соціальної відповідальності підприємств на 
нинішньому етапі в Україні неможлива відмова від державного регулювання 
процесів, пов’язаних з забезпеченням якості життя.  

Особливо небезпечними загрози, пов’язані з низькою якістю життя є для 
молоді. Молодь, опиняючись в умовах кризової економіки часто втрачає надію 
на покращення своїх побутово-матеріальних умов, виїжджає за кордон або 
працевлаштовується у неформальному секторі економіки. Трудовий потенціал 
молоді виявляється розпорошений, незадіяний у процесах виходу економіки з 
кризи та її прискореного розвитку. Отже, проблематика підвищення якості 
життя молоді є актуальною та потребує поглибленої наукової розробки.  

Анализ останніх досліджень та публікацій. Дослідження окремих 
аспектів забезпечення та підвищення якості життя населення, зокрема 
демографічної категорії молоді зустрічаємо у працях таких науковців, як 
Волосевич І., Герасимчук С., Гладун О.М., Дмитраш О. П., Дмитрук Н., Кірєєв 
С., Костюченко Т., Лібанова Е.М., Лісогор Л.С., Мандрикіна А. С., Мельник М. 
О., Падалка Г., Смиричинський В. В. Утім, досліджуючи загальні проблеми 
якості життя в Україні, науковці часто не зауважують особливостей 
забезпечення якості життя молоді, що випливають зі специфічних 
характеристик даної демографічної категорії, серед яких однією з 
найважливіших можливо назвати соціальну та економічну незахищеність і 
чутливість до циклічних коливань економіки, зокрема економічної кризи.  

Виділення раніше не вирішеної частини проблеми. Відповідає 
вимогам науки та практики і потребує вирішення актуальна частина проблеми 
якості життя населення, а саме - обґрунтування основних напрямків 
підвищення якості життя молоді у сучасних умовах.  

Мета статті. Метою статті є обґрунтувати основні напрямки підвищення 
якості життя молоді у сучасних умовах. 

Результати дослідження. Якість життя виступає складним, 
багатокомпонентним явищем, що залежить як від об’єктивних факторів 
(насамперед, можливості задоволення людських потреб та інтересів у даних 
соціально-економічних умовах), так і від різноманітних суб’єктивних факторів 
(соціально-психологічних, соціокультурних та інших) 1, С. 7. 

Р.В. Яковенко та Ю.І. Шорохова наголошують, що якість життя 
населення набуває дедалі більшого значення в сучасних умовах, що 
відображається у застосуванні цього показника для оцінки рівня забезпеченості 
життя громадян, розробки державної політики щодо регулювання даного 
питання, виступаючи ціллю такої політики та критерієм, який дозволяє оцінити 
її ефективність. При цьому якість життя розглядається як визначальна 
компонента людського розвитку, але різні підходи до цієї проблеми 
зумовлюють різну інтенсивність застосування заходів державної політики [2, С. 
450].  

А. С. Мандрикіна виокремлює фактори прямого та непрямого впливу на 
якість життя. До факторів прямого впливу науковцем віднесено [3, С. 5]:  

 стан житлово-комунального господарства; 
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 доступність певних видів послуг;  
 задоволеність базових потреб;  
 вільний час та його використання;  
 накопичення майна і цінностей; 
 стан навколишнього середовища (рівень забрудненості атмосфери, 

екологічна безпека, рівень шуму); 
 якість трудового життя (умови праці, мотивація працівників, 

соціальний пакет працівника на підприємстві, тривалість і ритм роботи); 
Серед факторів, що мають непрямий вплив виділяються [3, С. 6]: 
 чисельність, структура, склад та щільність населення; 
 бідність;  
 рівень народжуваності та смертності;  
 тривалість життя; 
 фінансове забезпечення особистості (рівень ВВП на душу населення, 

динаміку споживання, перерозподіл доходів і власності в суспільстві, доходи та 
витрати сімей); 

 правове забезпечення населення (наявність в країні правосуддя, 
принципів справедливості та гуманізму, безпеки життя, запобігання 
злочинності); 

 здоров’я населення (показник очікуваної тривалості життя, коефіцієнт 
смертності дітей та матерів, коефіцієнт народжуваності та враховує 
фінансування процесів забезпечення здорового способу життя людини); 

 показники освіти та освіченості населення (безперервність навчання, 
рівень грамотності, використання всіх можливостей системи освіти).  

Щодо соціальних та економічних потреб молоді як складової якості 
життя зауважимо наступне. Загалом,система соціально-економічних потреб 
людини є надзвичайно розгалуженою і її прийнято класифікувати на основі 
різних підходів (наприклад, класифікації А. Маслоу, ERG-теорія А. Альдерфера 
та ін.). Що стосується молоді, то основні групи потреб для цієї демографічної 
групи охоплюють фінансові потреби, потреби в житлі, освіті, 
працевлаштуванні, дозвіллі та медичних послугах.  

Ілюстрацією проблем у сфері забезпечення фінансових потреб молоді є 
наступна тенденція. Згідно матеріалів Центру незалежних соціологічних 
досліджень (2016 р.), задоволені своїм матеріальним становищем лише 27,8% 
молоді. Серед незадоволеної молоді побутує думка, що покращити фінансовий 
стан можливо вимагаючи від Уряду підвищення зарплати, зниження цін, 
зниження податків (60,7%), змінивши роботу або емігрувавши з країни (34,3% 
та 17,4% відповідно) 4, С. 46. За результатами дослідження «Молодь-2015», 
фінансове становище сім'ї або особисто респондента, якщо він мешкає окремо, 
9% молоді ледве зводить кінці з кінцями, бракує коштів навіть на придбання 
найнеобхіднішого; 37% вистачає грошей на харчування та купівлю недорогих 
речей; 42% у цілому вистачає на життя, однак придбання речей тривалого 
вжитку викликає труднощі; 8% живуть забезпечено, але зробити вартісні 
покупки (житло, автомобіль) поки не в змозі; практично все що хочуть не 
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можуть собі дозволити жоден з опитаних респондентів 5, С. 18. Відзначимо, 
що забезпечення решти перелічених економічних потреб молоді базується саме 
на забезпеченні фінансових потреб. вибудовується певна закономірність: 
відсутність достатнього фінансового забезпечення сім’ї ускладнює здобуття 
якісної освіти, що у свою чергу негативно позначається на працевлаштуванні. 
Незадоволені потреби у житлі погіршують демографічне становище в плані 
створення нових сімей та народження дітей, що складно за умови відсутності 
достатньої житлової площі. За окреслених умов переважної фінансової 
незабезпеченості молоді погіршуються можливості бажаного дозвілля та 
якісних медичних послуг.  

В умовах обмеженості ресурсів можливості держави з покращення 
становища молоді є досить обмежені. Утім, слід проводити постійну роботу з 
пошуку нових шляхів підвищення якості життя не зважаючи на складну 
ситуацію. Соціально-економічна криза, що розгорнулась в Україні, особливо 
відображається на молоді перетворившись для цієї групи у перманентну кризу. 
Слід відзначити, що основними напрямками покращення якості життя молоді за 
категорією фінансових потреб слід вважати стимулювання підприємницької 
діяльності молоді. У структурі доходів молоді переважає заробітна плата (38%), 
дохід інших членів родини, котрі працюють в Україні (26%), дохід 
дружини/чоловіка (23%), натомість доходи від підприємницької діяльності 
забезпечують фінансові потреби лише 2% молоді 5, С. 17. Смиричинський 
В.В. та Дмитраш О.П. наголошують, що в Україні виникла об’єктивна 
необхідність розробки ефективних механізмів, які б стимулювали 
працевлаштування молоді і сприяли б розвитку молодіжних підприємницьких 
ініціатив, що повинно знайти відображення у державній та регіональній 
молодіжній політиці. Зокрема, на думку науковців, доцільно фінансувати 
молодіжні програми за рахунок бюджетів усіх рівнів та проводити конкурси 
програм, на державному рівні прогнозувати потреби ринку у кваліфікованих 
спеціалістах та реалізовувати програми розвитку молодіжного підприємництва. 
Серед адміністративних мотиваторів науковці вказують такі, як наявність 
державної підтримки, зменшення податкового тиску; реалізація державних 
програм та проектів, спрямованих на розвиток молодіжного підприємництва в 
Україні; вільний вибір виду діяльності; юридичні можливості зареєструватись 
як фізична особа-підприємець (на загальних підставах чи на спрощеній системі 
оподаткування) та зареєструвати юридичну особу; гнучкий графік роботи; 
самостійна зміна режиму праці 6, С. 82, 84. 

Щодо забезпеченості молоді житлом, спостерігаються наступні тенденції. 
У 2016 р. лише 23,7% молоді мають власне житло, 53,5% мешкають з батьками. 
Можливість винаймати квартиру мають 15%, 2,9% мешкають у гуртожитку, 
2,8% винаймають кімнату, 2,1% мешкають у родичів 4, С. 49. Опитування 
2015 р. показало наступний розподіл у залежності від віку респондентів: 
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Рис. 1. Забезпечення молоді житлом у залежності від віку (побудовано 

автором на основі 5, С. 19 
 

Слід звернути увагу, що лише половина респондентів у віці, що наближає 
їх до виходу з категорії молоді (30 – 34 р.) мають власне житло. М. Мельник 
стверджує: «Житло є проблемою номер один для української молоді. 
Відсутність належних житлових умов призводить до соціальної напруги в 
суспільстві. Частими є випадки, коли в одній квартирі проживають декілька 
поколінь, що ускладнює стосунки між батьками та дорослими дітьми. 
Відсутність житла чи належних житлових умов є причиною розлучень, 
небажання молодих сімей народжувати дітей тощо. Незважаючи на те, що на 
сьогодні державна молодіжна житлова політика проголошена одним із 
головних пріоритетів діяльності уряду, для більшості молодих людей власна 
оселя залишається тільки мрією у зв'язку з їхньою фінансовою неспроможністю 
придбати квартиру чи будинок» 7, С. 193.  

Важливою складовою якості життя молоді є освіта. Сьогодні, в умовах 
реформування освітньої системи спостерігається багато позитивних зрушень, 
зокрема у підвищенні якості освіти, забезпеченні доступу студентського 
самоврядування до впливу на процеси, що відбуваються у вищій освіті, 
зменшення навантаження, підвищення академічної можливості тощо. Однак, 
якщо поглянути на ситуацію з позиції задоволення освітніх потреб молоді, 
спостерігаємо наступні тенденції. Загалом цілком задоволені рівнем освіти 
станом на 2016 р. 28,8% молоді, скоріше задоволені, ніж ні 37,7%, скоріше не 
задоволені 19,5%, не задоволені 9,2%.  

Розглянемо сфери вищої та базової вищої освіти. Фахівці з вищою 
освітою мають бути опорою соціально-економічного розвитку держави, 
середнім класом, інноваторами, відчувати гордість за державу, яка дала їм 
освіту і перспективи гідного життя. Натомість, ми спостерігаємо, що лише 
43,5% осіб задоволені повно вищою освітою. Ще 36,5% скоріше задоволені, ніж 
ні.  У сфері базової вищої освіти, здобувачі якої освоюють важливі професії, що 
є основою економічного добробуту населення держави, рівнем освіти 
задоволені лише 20,8%, скоріше задоволені – 41,3%, не задоволені 9,5% 
Мостова, С. 26. Це знаходить пояснюється, на нашу думку, тенденцією роботи 
не за фахом, адже 49% молоді працює не за фахом [5, С. 35]. 

Оцінку якості життя можна охарактеризувати як процедуру виявлення 
ступеня відповідності основних параметрів і умов життєдіяльності людини її 
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життєвим потребам, а також особистим уявленням про гідне життя 1, С. 9. 
Об’єктивна оцінка якості життя може бути одержана на основі аналізу 
показників динаміки людського розвитку.  

А. С. Мандрикіна зауважує: «Одним із комплексних показників 
соціально-економічного розвитку країни можна вважати якість життя 
населення, що поєднує оцінки як соціальної, так і економічної ситуації в країні. 
Якість життя населення є індикатором розвитку країни, її 
конкурентоспроможності на світових ринках, показує якісні зміни в 
суспільстві. Також підвищення якості життя населення є одним з пріоритетних 
напрямів розвитку держави в цілому та регіонів України зокрема [3, С. 1].  

Підвищення якості життя виступає критерієм і необхідною умовою 
людського розвитку. Концепція людського розвитку наголошує на 
пріоритетності ролі людини, визначаючи, що людина − мета економічного 
зростання, а не його ресурс. Глибинний взаємозв’язок людського розвитку та 
якості життя полягає, зокрема, людський розвиток спрямовано у тому числі на 
підвищення якості життя людини 1, С. 7. 

Україна відноситься до групи країн з високим рівнем людського розвитку 
та за результатами 2015 року посідає 81 місце. Відзначимо, що очолюють групу 
країни СНД – Білорусь та Російська федерація. Порівняльний аналіз ключових 
показників Індексу людського розвитку України та цих країн, а також Норвегії, 
котра посідає перше місце, представлено у таблиці. 

Таблиця 1
Порівняння позиції України у рейтингу за Індексом людського розвитку 

№ 
позиції у 
рейтингу 

Назва 
країни 

Індекс 
людського 
розвитку 

(ІЛР) 

Очікувана 
тривалість 
життя при 
народженні

Очікувана 
тривалість 
навчання 

Середня 
тривалість 
навчання 

Валовий 
національний 
дохід (ВНД) 
на душу 
населення 

Ранг ВНД 
на душу 
населення 
мінус 

ранг ІЛР 
1 Норвегія 0,944 81,6 17,5 12,6 64 992 5 
… … … … … … … … 
50 Білорусь 0,798 71,3 15,7 12,0 16 676  14 
51 Російська 

федерація 
0,798 70,1 14,7 12,0 22 352 -1 

… … … … … … … … 
81 України 0,747 71,0 15,1 11,3 8 178 25 
Сформовано автором за 8 

 
Як бачимо, суттєве відставання України у рейтингу за людським 

розвитком спричинене низьким показником ВНД на душу населення. 
Спостерігається також різниця за показником середньої тривалості навчання, 
утім не настільки суттєва. До того ж, у рамках реформи системи освіти в 
Україні, очікується збільшення тривалості навчання. Суттєвим недоліком, що, 
утім, стосується більшості країн другої групи є відносно низька очікувана 
тривалість життя при народженні, що відрізняється від норвезької більш як на 
десять років. У більшості країн групи цей показник вищих 70 років. Водночас, у 
групі середнього людського розвитку спостерігається коливання показника від 
60 до 70 років.  
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Таким чином, спроби покращення якості життя молоді на основі підходу 
зростання динаміки індексу людського розвитку має враховувати такий 
ключовий показник економічного зростання як валовий національний дохід 
(ВНД) на душу населення, орієнтуватись на збільшення тривалості життя та 
тривалості навчання.  

А. С. Мандрикіна наголошує, що для визначення напрямів підвищення 
якості життя населення потрібно враховувати як можливості навколишнього 
середовища людини (покращення умов життя, зростання доходів, можливості 
освіти), так і внутрішні можливості людини (саморозвиток, прагнення 
використання можливостей соціального та економічного росту) [3, С. 8].  

Висновки та пропозиції. За результатами проведеного дослідження 
встановлено, що: 

1. Якість життя молоді є важливим показником соціально-економічного 
розвитку держави, рівень якого залежить від ефективності державної політики 
у таких сферах, як забезпечення фінансових, житлових та освітніх потреб 
молоді, а також потреби у гідній праці за фахом, що певним чином об’єднує 
решту потреб у єдину систему.  

2. У сфері фінансового забезпечення молоді, як складової підвищення 
якості життя спостерігаються суттєві негативні тенденції, пов’язані з 
фінансовим забезпеченням молоді та молодих сімей. Значна частка молоді 
перебуває на межі бідності, подолання якої є одним з пріоритетів державної 
соціальної політики у молодіжній сфері.  

3. За напрямком забезпечення молоді житлом підвищення якості життя 
уможливиться лише за рахунок реалізації комплексних системних державних 
житлових програм для молоді. У цій сфері станом на сьогоднішній день 
зроблено занадто мало, свідченням чому є статистичні дані щодо 
забезпеченості молоді, молодих сімей житлом. В умовах надвисокої вартості 
житла для молодих сімей та слабкого фінансового забезпечення за відсутності 
дієвих державних програм придбання власного житла стає недосяжною метою, 
що не є нормальною ситуацією для соціально-орієнтованої економіки.  

4. Одним з дієвих напрямків підвищення якості життя молоді, що 
відповідає загальній стратегії, орієнтованій на покращення фінансового 
забезпечення, є стимулювання підприємницької діяльності молоді. Це вимагає 
додаткових ініціатив з фінансування підприємницьких проектів, запровадження 
спеціального навчання для молоді тощо. Заняття підприємницькою діяльністю 
уможливить створення середнього класу і входження до нього молоді, що є 
рушієм суспільного та економічного прогресу.  

5. У освітній сфері необхідно досягнути єдності навчального процесу та 
практики, забезпечення випускників навчальних закладів гідною роботою за 
фахом, для чого слід більш точно здійснювати планування підготовки кадрів 
для національної економіки. 

6. Відображення основних тенденцій забезпечення та підвищення якості 
життя молоді у рейтингу індексу людського розвитку є орієнтиром та маркером 
ефективності для подальших реформ у цій сфері.  
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ДІАГНОСТИКА  ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: 
АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

 

ДИАГНОСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЯ: АСПЕКТЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

DIAGNOSTICS OF POTENTIAL OF THE ENTERPRISE: ASPECTS OF 
DEVELOPMENT 

 

Розглянуто теоретико-методологічні підходи щодо дослідження виробничого 
потенціалу на основі кількісної та якісної оцінки. Визначено комплекс зовнішніх і внутрішніх 
факторів, що впливають на ефективність виробничого потенціалу харчових підприємств. 
Обґрунтовано концепцію інтегрального підходу оцінки стану й діагностики виробничого 
потенціалу підприємств харчової промисловості в умовах динамічного зовнішнього 
середовища, сформовано систему показників та відповідних критеріїв. 

Ключові слова: виробничий потенціал, харчова промисловість, ресурсний та 
результативний підхід, методи оцінки виробничого потенціалу, система показників, 
ефективність потенціалу.  

 

Рассмотрены теоретико-методологические подходы исследования 
производственного потенциала на основе количественной и качественной оценки. Определен 
комплекс внешних и внутренних факторов, которые влияют на эффективность 
производственного потенциала пищевых предприятий. Обоснована концепция 
интегрального подхода оценки состояния и диагностики производственного потенциала 
предприятий пищевой промышленности в условиях динамического внешнего среды, 
сформирована система показателей и соответствующих критериев. 

Ключевые слова: производственный потенциал, пищевая промышленность, 
ресурсный и результативный подход, методы оценки производственного потенциала, 
система показателей, эффективность потенциала.  

 

Considers theoretical-methodological approaches to the study of the production potential on 
the basis of quantitative and qualitative assessment. The complex of external and internal factors 
affecting the efficiency of production potential of food enterprises. It justifies the concept of an 
integrated approach to assessment and diagnostics of the production capacity of food industry 
enterprises in the conditions of dynamic external environment, the system of indicators and 
corresponding criteria. 
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Актуальність теми дослідження та постановка проблеми. Підвищення 
ефективності виробництва є актуальною проблемою сучасного розвитку 
харчової промисловості України. Тривалий період розвитку економіки галузі за 
екстенсивним сценарієм вичерпав ресурсні можливості росту виробництва. На 
перший план висувається розвиток інтенсивного типу, що найбільш повно 
відображає тенденції галузі у розвинених країнах.  

У цей час більшість українських підприємств харчової промисловості, 
працюючи в економічно нестабільному середовищі, зазнають спад виробництва 
й зниження виробничих потужностей. До причин депресивного розвитку слід 
віднести і неефективну політику управління, і стан економіки в цілому. 
Сформована кризова ситуація не дозволяє більшості підприємств накопичувати 
кошти для нарощування виробничих потужностей і проведення модернізації, а 
саме ці фактори є основними для розвитку виробничого потенціалу 
підприємства. Таке становище харчових підприємств становить небезпеку не 
тільки для самого підприємства, але й для економічної стабільності держави.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання вивчення підвищення 
ефективності виробництва й управління виробничим потенціалом підприємств, 
у тому числі – харчової галузі, розглядалися в роботах відомих дослідників, 
таких як: В.Н. Авдєєнко, Д.В. Андрощук,  О.В. Ареф’єва, Ю.О. Барнич, Л.Й. 
Білоус, Т.В. Бова, Є.І. Бойко, Є.О. Бойко, М.П. Бутко, О.В. Вишневецької, М.В. 
Гладій, Л.В. Дейнеко, А.О. Заїнчковського, С.О. Іщук, О.В. Кендюхова, О.М. 
Ліпич, Н.Г. Міценко, Р.А. Момотюк, І.М.Рєпіна, В.В. Россохи, М.П. Сахацього 
та інших. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. У 
науковій економічній літературі розглядаються сутність й оцінка ефективності 
виробничої діяльності підприємств, обумовлені пошуком можливостей й 
інструментів, що забезпечують її підвищення, але не повною мірою відображені 
галузеві особливості вирішення проблем підвищення ефективності формування 
й використання виробничого потенціалу підприємств харчової промисловості в 
умовах загострення конкуренції, викликаного інтеграційними процесами й 
переходом на інноваційну платформу розвитку. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретико-
методологічного базису, існуючих методів діагностики виробничого потенціалу 
харчових підприємств, формування системи показників, що його 
характеризують, а також обґрунтування концепції інтегрального підходу оцінки 
виробничого потенціалу підприємств харчової промисловості в умовах 
динамічного зовнішнього середовища. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Сучасна економічна думка 
виділяє низку інших поширених ринкових методів (наприклад, матричний, 
індикаторний і т.п.) розроблених за допомогою комбінування методів 
ресурсного й результативного підходів [2]. Необхідність розробки 
інтегрального підходу в країнах з розвиненою економікою була обумовлена 
ростом конкуренції серед господарюючих суб'єктів, а в умовах України – 
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посиленням динамічності зовнішнього середовища організації при її 
функціонуванні в перехідний до ринкових умов господарювання період. Ця 
принципова відмінність закордонного й вітчизняного бізнес-середовища 
визначила необхідність адаптації до українських умов відомих і широко 
застосовуваних у міжнародній практиці моделей і методів, розроблених на базі 
комбінованого підходу. Пряме (механічне) копіювання й використання 
закордонних моделей у сучасних українських умовах не тільки неприйнятно, 
але й неможливо через специфіку вітчизняного ринку, особливості 
бухгалтерського обліку, звітності, оподатковування тощо. 

Концепція інтегрального підходу оцінки стану й діагностики 
виробничого потенціалу промислового підприємства в умовах динамічного 
зовнішнього середовища дозволяє одночасно розбудовувати два протилежні 
напрямки аналізу: від «входу» (ресурсів) до «виходу» (реалізації продукції) і 
навпаки [5]. 

Єднання двох протилежних підходів в аналізі й оцінці виробничого 
потенціалу промислового підприємства – ресурсного й результативного – саме 
по собі вимагає усунення нетрадиційними методами ряду протиріч, які 
неминуче виникають в силу допущень, прийнятих при реалізації кожного із 
традиційних підходів окремо. Ресурсний підхід реалізується за допомогою того, 
що в розрахунковій моделі конкурентного потенціалу присутні показники, що 
відображають ресурси, зайняті в виробництві. Результативний підхід 
виражається в додаванні до фактично використовуваних ресурсів потенційно 
можливого результату діяльності підприємства – чистого прибутку, 
розрахованого при нормі доходу на капітал на підприємстві рівної 
середньогалузевій в регіоні за досліджуваний період. 

Основні методичні підходи до оцінки виробничого потенціалу, їх 
переваги й недоліки представлені в табл. 1. 

Управління використанням виробничого потенціалу будь-якого 
підприємства повинно ґрунтуватися на об'єктивній інформації про стан об'єкта 
управління. У цьому випадку в якості об'єкта управління розглядається не 
виробничий комплекс у цілому або його окремі частини, а здатність 
утворюючих його елементів забезпечувати виконання місії підприємства, 
досягнення результатів, заради яких воно створене. Як ми вже відзначали, ця 
здатність характеризується виробничим потенціалом підприємства [9]. 

Виробничий потенціал визначається комбінацією й взаємодією 
утворюючих його елементів. Їх комбінація, відповідно до прояву системного 
закону цілісності, дає нову якість. Управління виробничим потенціалом 
підприємства повинне будуватися з урахуванням системності взаємозв'язків 
елементів і комплексного впливу на виробничий потенціал підприємства будь-
яких змін, що відбуваються в кожному з елементів [7]. 

При проведенні аналізу розглянуті особливості виробничого потенціалу 
повинні відображатися в показниках його оцінки. 

Підприємство – найбільш типовий і важливий об'єкт, що використовує 
інструментарій управління утворенням і використанням власного виробничого 
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потенціалу. Реальний виробничий потенціал будь-якого підприємства є 
результат впливу різних факторів зовнішнього й внутрішнього середовища. 

 
Таблиця 1 

Теоретико-методологічні підходи до оцінки виробничого потенціалу* 
Підходи 
до оцінки 

Вид оцінки 
Коротка 

характеристика 
Переваги Недоліки 

Експертний Якісна 

Аналіз структурних 
складових у формі 
інтерв'ювання, 
анкетування 

Застосовуються, коли 
показники не можна 
виразити кількісно або 
коли необхідно 
врахувати вплив деяких 
якісних факторів 

Вірогідність 
оцінки 
визначається 
компетентністю 
експертів, оцінка 
може бути 
суб'єктивною 

Ресурсний 

Результатив-
ний 

Кількісна 

Визначають величину 
витрачених ресурсів у 
виробництві. Сутність 
виробничого потенціалу 
визначають як 
потенційні економічні 
результати 

Дають кількісне 
уявлення про 
досліджуваний об'єкт, 
дозволяють визначити 
вплив кожного 
елемента в складі 
виробничого 
потенціалу 
(визначається питома 
вага кожної складової 
потенціалу) 

Не дають 
можливості 
врахувати якісні 
зміни структури 
потенціалу 

*Примітка: авторська розробка 
 

Тому при здійсненні комплексної оцінки виробничого потенціалу 
підприємства харчової промисловості слід застосовувати весь спектр 
потенціалоутворюючих факторів, розглянутих як інструменти, що впливають 
на виробничий потенціал. Від того, як вони використовуються, залежить 
виробничий потенціал підприємства (рис. 1). 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Риc. 1. Класифікація методів оцінки виробничого потенціалу 
 

Метод 
надлишкових 
прибутків 

 

Оцінка основних активів 
виробничого потенціалу 

(нерухомість, обладнання, запаси 
готової продукції 

 

Оцінка  нематеріальних 
активів 

Оцінка  матеріальних 
активів  

 

Оцінка фінансових активів  
(цінні папери, банківські 

депозити) 
 

Метод 
накопичення 

активів 

Метод ринкової вартості 
фінансових активів 

 

Метод дисконтованого 
грошового потоку 

 

Оцінка ефективності 
виробничого потенціалу 

підприємства 

Метод 
накопичення 

активів 
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Зокрема, для оцінки нематеріальних активів на практиці застосовуються 
два методи: метод надлишкових прибутків і метод накопичення активів. Метод 
накопичення активів заснований на оцінці балансової вартості підприємства. 
Метод надлишкових прибутків оцінює ринкову вартість усієї сукупності 
нематеріальних активів [10]. Для оцінки максимально точної загальної ринкової 
вартості бізнесу даний метод не передбачає оцінку вартості різних 
нематеріальних активів, оскільки багато нематеріальних активів, фактично 
наявних у підприємства, можуть бути не відображені в бухгалтерському 
балансі. 

Вищевикладені методи оцінюють ефективність виробничого потенціалу з 
погляду сукупної вартості його активів. Таким чином, ефективність потенціалу 
визначається його балансовою або ринковою вартістю, тим самим обмежуючи 
поняття економічної ефективності.  

Проведений науковий пошук з даної проблематики [7, 4, 11] показав, що 
в даний момент відсутній єдиний інтегральний критерій, що дозволяє дати 
комплексну системну оцінку потенціалу підприємства. Для оцінки виробничого 
потенціалу необхідно розробити спеціальну методологію й модель формування 
й оцінки потенціалу. З огляду на це, оцінка використання основних виробничих 
засобів (ОВЗ) підприємства повинна проводитися за двома напрямками: за 
пасивною частиною виробничих засобів і за активною їх частиною [6]. 

Пасивна частина основних засобів, як відомо, створює умови для випуску 
продукції. До цієї частини засобів належать будівлі, споруди, системи 
комунікацій, наявність виробничих площ, інфраструктура підприємства і т.п. 
Недооцінка значущості пасивних елементів виробничого потенціалу 
призводить до втрати технологічних переваг обладнання, що придбається, 
прогресивних технологій, нових матеріалів тощо. 

У свою чергу, активна частина виробничих засобів безпосередньо бере 
участь у випуску готової продукції й включає основне й допоміжне обладнання, 
прилади й обчислювальну техніку, технологічне оснащення, транспортні засоби 
та ін. 

Як ми вже відзначали, можливий підхід до оцінки окремих одиниць, що 
утворюють активну частину, тобто окремих груп обладнання, оснащення і т.п., 
і узагальнений підхід через кінцеві результати використання тих же основних 
засобів. Виходячи із цього для оцінки впливу основних засобів на виробничий 
потенціал можна використовувати об'ємні показники, що характеризують 
кінцеві результати роботи підприємства, порівнюватися їх з 
використовуваними пасивними й активними основними фондами. 

Внесок трудових ресурсів у формування виробничого потенціалу 
оцінюється за використанням загальної чисельності працюючого на 
підприємстві персоналу і його окремих груп, що займаються управлінською 
виробничою діяльністю. При цьому важливо врахувати повноту використання 
залученої праці, тобто врахувати втрати чисельності персоналу й робочого 
часу. 
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Основою для проведення розрахунків співвідношення екстенсивних і 
інтенсивних факторів розвитку виробництва є визначено задана залежність між 
продуктивністю праці і його фондоозброєністю.  

Питома вага екстенсивних (Уекс.) і інтенсивних (Уінт.) факторів 
розвитку визначається за формулами: 

Уекс.= ∆Qф*100/∆Q                               (1) 
Уінт.= ∆Qфв*100/∆Q                               (2) 

 де,  ∆Q – приріст обсягу виробництва в цілому; ∆Qф- приріст обсягу 
виробництва за рахунок кількісного збільшення ОВЗ; ∆Qфв - приріст обсягу 
виробництва за рахунок росту фондовіддачі. 

Для впровадження інноваційного типу підвищення ефективності ОВЗ 
питома вага інтенсивних факторів повинно бути не менш 60%. Базовий варіант 
представлений переважно екстенсивним типом розвитку при деякій частці 
інтенсивних факторів, тобто певні резерви росту ефективності у підприємства є.  

Приріст фондовіддачі визначається двома способами: по-перше, приріст 
фондовіддачі за рахунок більш повного освоєння виробничих потужностей:  

f=В/ Ф,                                  (3) 
де, В – приріст річного обсягу продукції за рахунок більш повного 

освоєння виробничої потужності; Ф - середньорічна вартість ОВЗ, поліпшення 
використання яких забезпечує більш повне освоєння виробничої потужності. 

По-друге, приріст фондовіддачі за рахунок введення нових і поліпшення 
використання діючих виробничих потужностей: 

f1=В/ Ф+Ф,                         (4)  
де, В - приріст річного обсягу продукції за рахунок введення нових і 

поліпшення використання діючих виробничих потужностей; Ф- середньорічна 
вартість діючих ОВЗ; Ф – приріст середньорічної вартості ОВЗ за рахунок 
запровадження в дію нових потужностей і проведення організаційно-технічних 
заходів. 

Приріст фондовіддачі вище при збільшенні інтенсивних факторів 
розвитку, тобто введенні нових потужностей і проведені організаційно-
технічних заходів. 

Заслуговує на увагу методологічний підхід до оцінки виробничого 
потенціалу підприємства, який заснований на сукупності показників, 
диференційованих за двома групами: діагностичних і стратегічних.  

Діагностичні показники пропонується використовувати в оперативному і 
тактичному управлінні, при контролі за бізнес-процесами, оскільки вони 
відображають сьогоднішню ситуацію в області продуктивності. Оцінка цих 
показників може здійснюватися двома способами: 1) порівняння поточних і 
попередніх показників за фіксовані й порівнянні періоди часу; 2) порівняння 
планових і фактичних показників за досліджуваний період часу. З огляду на це, 
можна зробити висновок про можливість використання діагностичних 
показників продуктивності для оцінки поточної конкурентоспроможності.  

У цьому зв'язку може бути використана методика оцінки поточної 
конкурентоспроможності підприємства на основі двох критеріїв: оцінки 
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ефективності використання економічних ресурсів (продуктивність сукупної 
праці) і динаміки зміни частки ринку підприємства (конкурентоспроможність 
продукції), оскільки використання великої кількості показників, що нерідко 
дублюють один одного, ускладнює проведення аналізу ситуації. У 
математичній формі показник конкурентоспроможності підприємства 
виражається наступною формулою: 

     Кпр = Кп * Кр,                                   (5)  
де,  Кпр – показник конкурентоспроможності підприємства; Кп – 

коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства за продуктивністю; Кр – 
коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства за динамікою зміни частки 
ринку. 

Конкурентоспроможність підприємства за ефективністю 
використовуваних ресурсів буде характеризуватися відношенням рівня 
сукупної факторної продуктивності господарюючого суб'єкта до рівня сукупної 
факторної продуктивності конкурента за певний період часу. 
Конкурентоспроможність підприємства за динамікою зміни частки ринку – 
відношенням зміни частки ринку господарюючого суб'єкта до зміни частки 
ринку конкурента за цей же період часу. Узагальнюючими показниками 
конкурентоспроможності підприємства при цьому виступають: 1) 
конкурентоспроможність за динамікою зміни частки ринку; 2) 
конкурентоспроможність за продуктивністю; 3) конкурентоспроможність 
підприємства. 

Стратегічні показники характеризують перспективну продуктивність і 
відображають рівень конкурентного потенціалу підприємства. Їх використання 
обумовлене тим, що в сучасних умовах складно охарактеризувати діяльність 
підприємства лише вартісними показниками. Для бізнесу також важливі 
критерії функціонування компанії, що відображають рівень розвитку системи 
управління персоналом, інноваційної політики й ін. Оскільки складові 
продуктивності сукупної праці, такі що співвідносяться з основними 
компонентами конкурентного потенціалу підприємства, можна стверджувати, 
що при оцінці елементів потенціалу, визначаються його можливості й 
перспективи в підвищенні продуктивності (конкурентоспроможності) у 
майбутньому. 

Для визначення продуктивності й конкурентоспроможності за 
стратегічними показниками нами сформована комплексна система оцінки, 
основу якої становлять показники, що характеризують потенціал промислового 
підприємства в розрізі наявних критеріїв:  

 техніко-технологічний: 1) рівень прогресивності обладнання, %; 2) 
рівень модернізації обладнання, %; 3) рівень освоєння нової техніки, %; 4) 
коефіцієнт використання матеріалів; 5) коефіцієнт використання обладнання; 

 кадровий: 1) коефіцієнт плинності кадрів; 2) питомі витрати на 
підвищення кваліфікації й навчання кадрів,%; 3) рівень мотивації персоналу, %; 
4) рівень кваліфікації, %; 5) забезпеченість кадрами вищої кваліфікації, %; 

 організаційно-управлінський: 1) видатки на інформаційну діяльність, 
%; 2) частка нової продукції в загальному обсязі продажів, %; 3) рівень 
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механізації управлінських робіт, %; 4) коефіцієнт оперативності роботи апарата 
управління тощо. 

Метою оцінки складових потенціалу підприємства є можливість 
визначення стратегічних напрямків його розвитку, що дозволяють підняти 
рівень продуктивності сукупної праці, здійснювати випуск 
конкурентоспроможної продукції, суттєво підвищивши свою стабільність і 
гнучкість стосовно мінливого зовнішнього середовища [3]. Така оцінка 
дозволить проаналізувати й спрогнозувати тенденції розвитку, виявити основні 
переваги й недоліки, підготувати рекомендації з формування програм 
підвищення продуктивності. Дана система показників відповідає вимогам 
універсальності й простоти у використанні, забезпечує одержання об'єктивної 
інформації, адекватної досліджуваному об'єкту. Якщо буде потреба вона може 
бути розширена й доповнена у відповідність із цілями й завданнями оцінкової 
процедури. 

Оцінка конкурентоспроможності підприємства за поточною 
продуктивністю дозволяє розробляти оперативний план заходів, спрямований 
на підвищення продуктивності й конкурентоспроможності на найближчу 
перспективу.  

Вище зазначений аналіз показує, що при визначенні виробничого 
потенціалу промислового підприємства необхідно враховувати три складові: 
виробничу, ресурсну й кадрову. З урахуванням цього аспекту, нами сформована 
система показників, що дають можливість оцінити рівень виробничого 
потенціалу (ВПП) та запропонована її методика, яка включає підготовчий і 
розрахунковий етапи: 

1. Визначення рівнів виробничого потенціалу підприємства і їх 
характеристика (табл. 2). 

Характеристика рівнів виробничого потенціалу: високий - підприємство 
перебуває в стані абсолютної рівноваги за всіма складовими у відповідності з 
усіма критеріями оцінки; середній - підприємство успішно існує в бізнесі, є 
труднощі, які долаються, оскільки працюють механізми адаптації; низький - 
Наявність хронічних порушень більшості параметрів усіх функціональних 
складових: проблеми із забезпеченням підприємства ОВЗ, сировиною, 
матеріалами, трудовими ресурсами, неефективне їх використання тощо. 

2. Вибір оптимальної кількості показників оцінки ефективності 
використання ВПП. 

3. Визначення «граничних» значень показників, визначених у п. 2. з 
урахуванням рівнів ВПП, представлених у п. 1. Стан виробничої складової 
зводиться до оцінки: - зносу основних засобів; - співвідношення коефіцієнтів 
оновлення й вибуття основних засобів; - фондовіддачі. Стан матеріальної 
складової означає оцінку: - частки змінних витрат у собівартості продукції; - 
співвідношення зміни цін на сировину, матеріали й зміни цін на продукцію; - 
матеріаловіддачі. Стан кадрової складової оцінюється через: - співвідношення 
коефіцієнта обороту по прийманню й коефіцієнта обороту по вибуттю трудових 
ресурсів; - професійний склад кадрів; - зміну виробітку на одного працюючого. 
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Таблиця 2  
Система показників при визначенні рівня виробничого потенціалу 

підприємства (ВПП) 
Напрямок 
дослідження 

Показники оцінки 
виробничої складової 

Показники оцінки 
матеріальної 

ї

Показники оцінки 
кадрової складової 

Аналіз руху 
складових 
ВПП 

Коефіцієнт оновлення ОФ; 
Коефіцієнт вибуття ОФ; 
Коефіцієнт приросту ОФ. 

Коефіцієнт 
нерівномірності 
поставок матеріалів; 
Коефіцієнт варіації. 

Коефіцієнт обороту по 
прийманню; 
Коефіцієнт обороту по 
вибуттю; 
Коефіцієнт плинності 
кадрів;  
Коефіцієнт постійності 
кадрів. 

Поточний 
стан 
складових 
ВПП 

Коефіцієнт зносу ОФ; 
Коефіцієнт придатності ОФ; 
Коефіцієнти використання 
парку наявного, 
встановленого, зданого в 
експлуатацію обладнання;  
Показники, що 
характеризують фонд часу 
використання обладнання;  
Коефіцієнти використання 
виробничих потужностей. 

Коефіцієнт 
забезпеченості 
матеріальними 
ресурсами фактичний; 
Коефіцієнт 
забезпеченості 
матеріальними 
ресурсами плановий. 

Середньорічний 
виробіток продукції 
одним працюючим;  
Показники балансу 
робочого часу. 

Ефективність 
використання 
складових 
ВПП 

Фондовіддача;  
Фондоємність; 
Рентабельність по ОФ;  
Коефіцієнт завантаження 
обладнання;  
Коефіцієнт змінності; 
Коефіцієнт інтенсивного 
навантаження обладнання; 
Показник інтегрального 
навантаження. 

Матеріаловіддача 
продукції; 
Матеріалоємність 
продукції;  
Питома вага 
матеріальних витрат у 
собівартості 
продукції;  
Коефіцієнт 
використання 
матеріалів. 

Зміна середнього 
заробітку працюючих за 
період;  
Зміна середньорічного 
виробітку; 
Непродуктивні витрати 
робочого часу; 
Порівняння середніх 
тарифних розрядів робіт і 
робітників;  
Економія (перевитрата) 
фонду заробітної плати. 

 

Висновки та перспективи подальших досліджень. На основі 
дослідження теоретико-методичних напрямків і концепцій оцінки виробничого 
потенціалу підприємства сформовано методичні засади оцінки виробничого 
потенціалу підприємств харчової промисловості, що включають ієрархічну 
систему показників, порядок визначення рівнів показників й дозволяють 
кількісно визначати величину виробничого потенціалу і його рівень відносно 
середньогалузевих значень для відповідного типу харчового виробництва. 
Пропонований підхід дозволяє визначати ефективність використання наявних 
ресурсів, визначати доцільність й достатність фінансування поточної діяльності 
й капітальних вкладень. Сформований алгоритм аналізу результатів 
економічної оцінки виробничого потенціалу підприємств харчової 
промисловості, що включає дослідження величини, рівня, структури й динаміки 
виробничого потенціалу, дозволяє визначити вид потенціалу із застосуванням 
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матричного методу, передбачає порівняння показників виробничого потенціалу 
з оптимальною структурою тощо. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

THE THEORETICAL ASPECTS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS 
IN FOREIGN TRADE 

 

У статті досліджено сутність поняття та значення державно-приватного 
партнерства. На основі систематизації дефініцій державно-приватного партнерства 
уточнено його сутнісні ознаки та окреслено значення у зовнішньоекономічній діяльності. Це 
дозволило удосконалити визначення «державно-приватне партнерство у 
зовнішньоекономічній діяльності» як взаємодію держави та бізнесових структур - суб'єктів 
господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності (також 
суб'єктів господарської діяльності України із іноземними державами), що є однією з умов 
для залучення необхідних інвестицій, підвищення інноваційної активності економіки, 
розвитку економічної та соціальної інфраструктури, вирішення економічних та соціальних 
проблем тощо. 

Ключові слова: державно-приватне партнерство, зовнішньоекономічна діяльність, 
теоретичні аспекти, економічний розвиток, взаємодія. 

 

В статье исследована сущность понятия и значения государственно-частного 
партнерства. На основе систематизации дефиниций государственно-частного 
партнерства уточнено его сущностные характеристики и обозначено значение во 
внешнеэкономической деятельности. Это дало возможность уточнить понятие 
«государственно-частное партнерство во внешнеэкономической деятельности» как 
взаимодействие государства и бизнес-структур - субъектов хозяйственной деятельности 
Украины и иностранных субъектов хозяйственной деятельности (также субъектов 
хозяйственной деятельности Украины с иностранными государствами), что является 
одним из условий для привлечение необходимых инвестиций, повышение инновационной 
активности экономики, развития экономической и социальной инфраструктуры, решения 
экономических и социальных проблем. 
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Ключевые слова: государственно-частное партнерство, внешнеэкономическая 
деятельность, теоретические аспекты, экономическое развитие, взаимодействие. 

 

The article is presented the essence of the concept and importance of public-private 
partnerships. On the basis of summarizing the definitions of public-private partnership clarified its 
essential features and values outlined in the foreign field. It is possible to define «public-private 
partnership in foreign trade» as the interaction of state and business structures - economic entities 
of Ukraine and foreign business entities (including economic entities of Ukraine with foreign 
countries), which is a condition for attract the necessary investment, increasing innovation activity 
of economy, the development of economic and social infrastructure, solving economic and social 
problems and others. 

Keywords: public-private partnership, foreign trade, theoretical aspects, economic 
development, cooperation. 

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день економіка України 
перебуває в стані трансформації та потребує значних нововведень у багатьох 
сферах активності та видах економічної діяльності. Особливо це стосується 
взаємодії держави та бізнесу, так званого державно-приватного партнерства 
(ДПП). Його сутність можна розглянути як окремі проекти, що реалізуються 
спільно державними органами і приватними компаніями. У своїй сукупності 
вони формують системи відносин держави та бізнесу, яка широко 
використовується як інструмент економічного і соціального розвитку на 
регіональному, національному та міжнародному рівні [7].  

Платформа щодо розвитку державно-приватного партнерства, яка вже 
існує в багатьох країнах довела свою результативність. Оскільки цей вид 
взаємодії держави та підприємницьких структуру носить характер системної 
кооперації, діяльність якої залежить як від держави, так і від приватних 
господарств, то за умов змішаної економіки відбувається залучення приватного 
сектору до усіх без виключень етапів реалізації економічних проектів. Як 
наслідок, державно-приватне партнерство забезпечує можливість ефективно 
вирішувати актуальні питання, пов’язані із розвитком економічних систем та 
розв’язувати вагомі економічні та соціальні проблеми. Слід зазначити, що 
такий вид партнерства може стати також і фундаментом для розв’язання 
вагомих проблем які зараз торкнулися багатьох країн, а тепер і України. Мова 
іде про відбудову та реконструкцію територій, що були зруйновані через 
збройний конфлікт. 

Щодо участі держави у процесах розвитку системи державно-приватного 
партнерства, слід відзначити те, що сьогодні уже сформовані законодавчі умови 
та існують певні нормативно-правові акти для реалізації спільних проектів 
держави та приватного сектору (Концепція розвитку державно-приватного 
партнерства в Україні на 2013 – 2018 роки, закон України «Про державно-
приватне партнерство» [5] та законопроект «Про Стратегію розвитку державно-
приватного партнерства в Україні», тощо). На їх основі в Україні 
реалізовуються проекти державно-приватного партнерства у таких сферах як: 
спорт, теплопостачання, охорона здоров’я, транспортна інфраструктура, 
житлово-комунальне господарство тощо.  

Найбільший розвиток проектів державно-приватного партнерства 
відбувся у 2013 році, протягом якого за активної участі Департаменту 
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інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного 
партнерства Міністерства економічного розвитку України було розпочато 
реалізацію 160 проектів у рамках державно-приватного партнерства. 
Мінекономрозвитку здійснював постійний моніторинг ефективності реалізації 
проектів, що реалізувались на умовах ДПП, та аналізував стан законодавство в 
цій сфері з метою подальшого розвитку. 

Ці проекти передбачали співробітництво між державним та приватним 
секторами на умовах концесії (взаємовигідного договору, за умовами якого 
держава передає бізнесу права на використання якогось об'єкта або майна), 
договорів про оренду та про пайову участь. Реалізовувались ці проекти у 
сферах виробництва, транспортування і постачання тепла, водопостачання, 
охорони здоров'я та енергетики, туризму, відпочинку, рекреації, культури та 
спорту, геологорозвідки та видобування корисних копалин тощо.  

Їх характерною особливістю є те, що пропозиції щодо партнерства 
надходять в основному від органів державної влади до представників 
приватного сектору. Цей факт пов’язують із встановленням і розвитком 
інститутів громадянського суспільства в України та зосередженням владних 
повноважень державними органами, що надають представникам приватного 
сектору дозвіл на здійснення певного виду діяльності із власної компетенції [4].  

Для їх подальшого розвитку та поширення для усіх видів економічної 
діяльності потрібно визначити та врахувати чинники, які визначають державно-
приватне партнерство, створити або ж запозичити моделі і методи раціональної 
та результативної реалізації проектів державно-приватного партнерства тощо.  

Незважаючи на зацікавленість щодо даного виду взаємодії, а саме 
держави та приватного сектору в Україні, її існуючі переваги та потенціал 
повністю не використовуються у межах національної економіки, зокрема у 
зовнішньоекономічній сфері. Це потребує дослідження теоретичних аспектів та 
особливостей державно-приватного партнерства у зовнішньоекономічній 
діяльності. Вищевказане дає можливість обґрунтувати актуальність обраної 
теми, її теоретичну та практичну цінність як для національного господарства 
України, так і для світового господарства. 

Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення 
проблеми. Протягом останніх років багато уваги у вітчизняній та зарубіжній 
літературі приділяється дослідженню відносин між державою та приватним 
сектором та державно-приватному партнерству, зокрема. Проблематика 
відносин держави та бізнесу та їх взаємодії описувалася та аналізувалася з 
позицій різних сторін. Зокрема, даній проблематиці присвячено праці таких 
науковців як: Пасічник М.В., Варнавський В.Г., Пирог О.В., Клименко А.В., 
Павлюк К.В., Павлюк С.М., Корольов В.О., Полякова О.М., Пучков В.В. тощо 
[1-13]. Науковцями сформовано визначення поняття «державно-приватне 
партнерство», визначено його характерні риси, форми та особливості 
впровадження, окреслено роль у розвитку національної економіки, соціальної 
сфери тощо. Узагальнення визначення сутності поняття державно-приватного 
партнерства різними науковцями здійснено у табл.1. 
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Таблиця 1 
Визначення сутності поняття «державно-приватне партнерство» 

Автори/Джерела Визначення 
Закон України 

«Про державно-
приватне 

партнерство» від 
01.07.2010 р. 

[5] 

Державно-приватне партнерство - співробітництво між державою Україна, 
Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі 
відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування 
(державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та 
комунальних підприємств, або фізичними особами - підприємцями 
(приватними партнерами), що здійснюється на основі  
договору в порядку, встановленому Законом та іншими законодавчими 
актами, та відповідає ознакам державно-приватного партнерства. 

Пасічник М.В. 
[8] 

Державно-приватне партнерство є одним з принципів моделі «Нового 
державного менеджменту». Це модель державного управління, в основу якої 
покладено запозичення методів корпоративного управління, які 
застосовуються в бізнесі та некомерційних організаціях. Вона орієнтована на 
підвищення гнучкості прийняття рішень у державному апараті, зниження його 
ієрархічності, делегування повноважень на нижчий рівень прийняття рішень і 
посилення механізмів зворотного зв’язку між державою та громадянами. 

Варнавський В.Г.,  
Клименко А.В.,  
Корольов В.О. 

[1] 

Державно-приватне партнерство - юридично закріплена форма взаємодії між 
державою та приватним сектором стосовно об’єктів державної і 
муніципальної власності, а також послуг, що виконуються і надаються 
державними та муніципальними органами, установами і підприємствами з 
метою реалізації суспільно значущих проектів у широкому спектрі видів 
економічної діяльності. 

Пирог О.В. 
[9] 

Державно-приватне партнерство - взаємодія держави та бізнесу, що є однією з 
найважливіших умов для формування ефективної інвестиційної політики, 
підвищення інноваційної активності в економіці, розвитку економічної та 
соціальної інфраструктури. 

Павлюк К.В.,  
Павлюк С.М. 

[7, с.11] 

Державно-приватне партнерство - конструктивне співробітництво держави, 
суб’єктів підприємницької діяльності і громадянських інститутів в 
економічній, політичній, соціальній, гуманітарній та інших сферах суспільної 
діяльності для реалізації суспільно значущих проектів на засадах 
пріоритетності інтересів держави, її політичної підтримки, консолідації 
ресурсів сторін, ефективного розподілу ризиків між ними, рівноправності і 
прозорості відносин для забезпечення поступального розвитку суспільства. 

Полякова О.М. 
[10, с.318] 

Державно-приватне партнерство - суспільний інститут, що включає 
сукупність формальних і неформальних правил, у рамках яких з метою 
задоволення потреб суспільства здійснюється спільна діяльність державних 
органів влади і приватного сектору на основі набору альтернатив поводження. 

Пучков В.В. 
[11, с.289] 

Державно-приватне партнерство - інституціональний та організаційний альянс 
між державою та бізнесом з метою реалізації суспільно значущих проектів у 
широкому спектрі сфер діяльності: від розвитку стратегічно важливих галузей 
промисловості і науково-дослідницьких конструкторських робіт до 
забезпечення суспільних послуг. Як правило, кожен такий альянс є 
тимчасовим, оскільки створюється на певний термін з метою здійснення 
конкретного проекту і припиняє своє існування після його реалізації. 

Європейська 
комісія 

[13] 

Державно - приватне партнерство зводиться до передання приватному сектору 
частини повноважень, відповідальності та ризиків щодо реалізації 
інвестиційних проектів, які фінансувалися публічним сектором. 

Дідченко О.І., 
Москаленко С.А.  

[3] 

Державно - приватне партнерство - співпраця між державною владою та 
приватним сектором у суспільно значущих галузях, але провідну роль відіграє 
приватний сектор, який не тільки дбає про отримання прибутків, а й 
усвідомлює соціальну відповідальність перед суспільством. 
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Мета статті є визначення сутнісних ознак та властивостей державно-
приватного партнерства, його особливостей і теоретичних аспектів у 
зовнішньоекономічній діяльності, окреслення його безпосереднього зв'язку з 
зовнішньоекономічною активністю суб’єктів економічних відносин, що 
дозволить та запропонувати власне визначення поняття «державно-приватне 
партнерство у зовнішньоекономічній діяльності». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Економічні процеси та 
перетворення, що сьогодні відбуваються в Україні є дуже важливими з однієї 
сторони для українських підприємств, а саме для їх інтеграції до міжнародної 
системи економічних зв’язків, з іншого – для того, щоб залучити до співпраці 
закордонних підприємців, як на території України, так і за її межами. Для 
розвитку країн та безпосередньо для України важливість та значимість такого 
роду зв’язків постійно зростає. Також не менш важливим і позитивним є й те, 
що країни беруть участь у різноманітних формах та видах міжнародного 
співробітництва, у міжнародному поділі праці чи наприклад, державно-
приватному партнерстві. Оскільки цей вид системної взаємодії розвивається та 
може відбуватися не лише в межах однієї країни, слід приділити увагу 
державно-приватному партнерстві у зовнішньоекономічній діяльності. 

На основі узагальнення літературних джерел за проблемою визначення 
сутності поняття можна окреслити ознаки державно-приватного партнерства, 
якими є: 

- системна взаємодія; 
- стратегічність: стратегічна спрямованість проектів ДПП на вирішення 

актуальних суспільних проблем; 
- інноваційність: розглянувши уже реалізовані проекти ДПП слід 

відзначити те, що вони передбачали впровадження інноваційний методів 
роботи, технологій тощо, саме по собі ДПП можна зарахувати до інноваційних 
методів взаємодії між приватними структури та державними органами; 

- обмеженість ресурсів: на мікрорівні ДПП являє собою окремі 
монопроекти, які потребують певного рівня ресурсів для їх реалізації, як 
правило, на інвестиційній основі. 

Відповідно до закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», 
зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність суб'єктів господарської 
діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована 
на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її 
межами; одна з важливих умов економічного зростання і розвитку кожної 
країни [6]. Вона дає можливість країнам, і Україні в тому числі, розвивати та 
шукати нові перспективні напрями для експорту своїх товарів та послуг. Саме 
завдяки цій діяльності Україна вирішує проблеми нестачі власних енергоносіїв, 
нових технологій та устаткування, новітніх машин та техніки, певних товарів 
народного вжитку тощо. В умовах посиленого розвитку процесів 
транснаціоналізації, міжнародної інтеграції, глобалізації світового господарства 
та міжнародного поділу праці значення зовнішньоекономічної діяльності 
щороку зростає.  

Зовнішньоекономічній діяльності притаманні такі ознаки:  
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а) за своєю сутністю вона є господарською діяльністю, тобто «діяльністю 
суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямованою на 
виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг 
вартісного характеру, що мають цінову визначеність» [2]; 

б) ця діяльність побудована на відносинах між суб'єктами 
господарювання, що перебувають під юрисдикцією різних держав; 

в) вона може здійснюватися як на території України, так і за її межами, як 
з перетином митного кордону України, так і без такого перетину [12]. 

Визначивши сутність та ознаки ДДП, проаналізуваши визначення 
зовнішньоекономічної діяльності та охарактеризувавши її ознаки, можна 
стверджувати, що державно-приватне партнерство та зовнішньоекономічна 
діяльність прямо та безпосередньо пов’язані. Дієвим засобом підвищення 
ефективного функціонування державної власності є розвиток партнерських 
відносин держави та бізнесу, що дозволить залучити в державний сектор 
економіки додаткові ресурси, насамперед інвестиції. Для приватного сектору 
ДПП забезпечує підвищення рівня соціальної відповідальності бізнесу, 
зниження ризиків підприємницької діяльності, підвищення рівня лояльності 
споживачів тощо. Окрім того, ДПП сприяє підвищенню ефективності 
використання наявних інвестиційних ресурсів. Завдяки ДПП у 
зовнішньоекономічній діяльності підприємницькі структури забезпечать собі 
доступ до додаткових інвестиційних ресурсів, якщо такий у межах країни 
базування відсутній. Також ДПП у зовнішньоекономічній діяльності підвищить 
рівень інноваційності проектів тощо. 

За результатами дослідження, поняття «державно-приватне партнерство у 
зовнішньоекономічній діяльності» можна визначити як взаємодію держави та 
бізнесових структур - суб'єктів господарської діяльності України та іноземних 
суб'єктів господарської діяльності (також суб'єктів господарської діяльності 
України із іноземними державами), що є однією з умов для залучення 
необхідних інвестицій, підвищення інноваційної активності економіки, 
розвитку економічної та соціальної інфраструктури, вирішення економічних та 
соціальних проблем тощо.  

Висновки. Державно-приватне партнерство спрямоване на вирішення 
економічних та соціальних проблем, трансформацію економіки України та її 
залучення до міжнародних інтеграційних процесів тощо. Незважаючи на низку 
позитивних законотворчих та ініціативних процесів ДПП перебуває на етапі 
розвитку. У сфері міжнародних економічних відносин ДПП забезпечить доступ 
до додаткових інвестиційних ресурсів, розподіл ризиків підприємницької 
діяльності, підвищить рівень інноваційності взаємодії тощо.  

Таким чином, було запропоновано уточнене визначення «державно-
приватне партнерство у зовнішньоекономічній діяльності» –  взаємодія 
держави та бізнесових структур - суб'єктів господарської діяльності України та 
іноземних суб'єктів господарської діяльності (також суб'єктів господарської 
діяльності України із іноземними державами), що є однією з умов для 
залучення необхідних інвестиційних ресурсів, підвищення інноваційної 
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активності в економіці, розвитку економічної та соціальної інфраструктури, 
вирішення економічних та соціальних проблем тощо. 
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ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОМУНАЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

FORMATION OF COMMUNAL ENTERPRISES LEADERSHIP POTENTIAL 
 

Автором досліджено проблематику управління комунальними підприємствами, 
зокрема, такий аспект цього процесу, як формування лідерського потенціалу. Визначено 
базові поняття, що стосуються лідерського потенціалу. Охарактеризовано основні етапи 
формування лідерських якостей, необхідні для цього умови та перешкоди, що можуть 
завадити формуванню лідерського потенціалу комунального підприємства. Базуючись на 
результатах дослідження, автор пропонує новий алгоритм формування  лідерського 
потенціалу комунальних підприємств.  

Ключові слова: лідерство, лідерський потенціал, формування лідерського потенціалу, 
комунальне підприємство, алгоритм управління. 

 

Автором исследована проблематика управления коммунальными предприятиями, в 
частности, такой аспект этого процесса, как формирование лидерского потенциала. 
Определены базовые понятия, касающиеся лидерского потенциала. Охарактеризованы 
основные этапы формирования лидерских качеств, необходимые для этого условия и 
препятствия, которые могут помешать формированию лидерского потенциала 
коммунального предприятия. Основываясь на результатах исследования, автор предлагает 
новый алгоритм формирования лидерского потенциала коммунальных предприятий. 

Ключевые слова: лидерство, лидерский потенциал, формирование лидерского 
потенциала, коммунальное предприятие, алгоритм управления. 

 

The author studied the problems of communal enterprises management, in particular, such 
aspect, as the formation of leadership potential process. Author defined basic concepts regarding 
leadership potential. Author describes the basic stages of forming leadership skills, the necessary 
conditions and obstacles which may prevent the formation of leadership potential of communal 
enterprises. Based on the results of the study, the author proposes a new algorithm of forming 
communal enterprises leadership potential. 

Key words: leadership, leadership potential, formation of leadership potential, communal 
enterprises, control algorithm. 

 

Постановка проблеми. Управління комунальними підприємствами на 
сьогоднішній день є важливою проблемою, що об’єднує як теоретичні, так і 
практичні аспекти. Консервативність в управлінні комунальними 
підприємствами частко знижує ефективність праці керівників та 
продуктивність праці підлеглих, не дозволяє досягнути запланованого 
соціально-економічного результату діяльності. У цьому ракурсі особливо 
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актуальною видається малодосліджена проблематика ролі лідерського 
потенціалу в управлінні комунальними підприємствами.  

Анализ останніх досліджень та публікацій. Серед останніх досліджень, 
у яких піднімались питання лідерства, лідерського потенціалу, його 
формування і використання можливо назвати розробки таких науковців, як 
Білецька К., Калашнікова С.А., Ким Хе Сунг, Кутинець С. Г., Менегетти А., 
Міляєва В. Р., Мудрик А. Б., Пруйт Д., Рубин Дж., Сопівник Р. В., Шишкіна Х. 
Ю. та ін.  

Виділення раніше не вирішеної частини проблеми. У проаналізованих 
дослідженнях відсутній комплексний підхід щодо формування лідерського 
потенціалу, зокрема не обґрунтований алгоритм цього процесу, чому і 
присвячується дана стаття.  

Мета статті. Обґрунтувати алгоритм формування лідерського потенціалу 
комунальних підприємств. Об’єкт дослідження – процес управління 
комунальним підприємством. Предмет дослідження – формування лідерського 
потенціалу комунальних підприємств.  

Результати дослідження. Ефективне формування лідерського потенціалу 
комунальних підприємств залежить від чіткого розуміння базових понять та 
процесів. Міляєва В. Р. стверджує, що актуалізація лідерства як нової 
управлінської парадигми, сутність якої відповідає сучасним реаліям, 
детермінується наявними суспільними тенденціями, трансформацією цінностей 
та організаційних структур і кризою панівної адміністративно-менеджерської 
моделі управління [1, С. 1]. На думку Кутинець С.Г., сучасне суспільство 
ставить нові вимоги до людини, потребує розвитку її духовного та лідерського 
потенціалу. Сьогодні зростає попит на обдаровану особистість, яка 
нестандартно мислить, наділена сильною волею, високою працездатністю, 
особистісними уміннями і навичками, пов’язаними з ефективними 
комунікаціями, організацією власної справи, створенням команди і вмінням 
працювати в ній, мистецтвом вести переговори тощо [2, С. 1]. 

К. Білецька наголошує, що суспільство нинішнього століття вже все 
частіше називають «цивілізацією знання», тому менеджер нового покоління 
стає досить важливим фактором забезпечення успішного соціально-
економічного розвитку підприємств України. Сучасні тенденції 
господарювання вимагають суттєвих змін у підготовці майбутніх менеджерів, 
запровадження таких форм фахової підготовки, які б сприяли особистісному та 
професійному саморозвитку, самовдосконаленню, формуванню навичок 
творчого розв’язання будь-яких управлінських завдань 3, С. 58. У схожому 
напрямку розмірковує С. А. Калашнікова: «Сучасне суспільство 
характеризується наростанням постійних змін і соціальними трансформаціями, 
які часто іменують «суспільною турбулентністю». У таких умовах зростає роль 
соціального управління як виду професійної діяльності. У світлі наявних 
тенденцій суспільного розвитку – глобалізації, демократизації, інформатизації / 
технологізації та піднесення ролі особистості – соціальне управління набуває 
нового контексту. Наукові дослідження кінця ХХ – початку ХХІ ст. у галузі 
соціального управління засвідчують формування нової управлінської 
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парадигми – лідерства, яка проявляється через утвердження нових 
організаційних структур, моделей поведінки, процедур, принципів і цінностей 
як основи управлінської діяльності. Результатом актуалізації лідерства є 
зростання суспільного попиту на керівників-лідерів, що породжує завдання 
модернізації параметрів сучасної професійної підготовки управлінських кадрів» 
4, С. 3.  

На думку А. В. Холодницької, лідерство, на відміну від управління - це 
процес впливу на людей, породжений системою неформальних відносин, 
формується спонтанно, стихійно, на рівні напівусвідомлених психологічних 
переваг 5, С. 290.  

Міляєва В. Р. зауважує, що лідерство є одночасно положенням (статичний 
аспект) і процесом впливу (динамічний/процесуальний аспект), в основі якого – 
вияв лідерських якостей особистості. Наявність статичного аспекту продукує 
процесний аспект лідерства. Отже, лідерство може розглядатися як [1, С. 5]: 

– провідне положення особистості чи соціального утворення, що 
обумовлене наявністю відповідних якостей (лідерських компетенцій), які 
спричиняють якісну та ефективну діяльність (у тому числі й управлінську); 

– процес впливу особистості чи соціального утворення на власну 
діяльність або діяльність інших на основі особистих якостей (лідерських 
компетенцій). 

Узагальнивши різні визначення, Кутинець С.Г.  під лідерством пропонує 
розуміти комплексне, відносно стійке, динамічне особистісне утворення, що 
характеризується певною системою ставлень людини до людей та до самої 
себе. Зовнішньо воно виявляється у лідерській поведінці і діяльності. 
Внутрішньо лідерська позиція зумовлюється системою установок, цілей і 
цінностей і відображає характер потреб, мотивів і переконань особистості [2, С. 
2 - 3]. Р. В. Сопівник лдерство розглядає не як унікальне явище, що може бути 
втілене шляхом домінування і вивищення однієї особи над іншими, а як 
загальнодоступний стан максимальної творчої, професійної самореалізації 
людини з позицій провідного фахівця в обраній галузі або організатора 
виробничих чи невиробничих процесів. Така самореалізація буде визнаною й 
оціненою оточенням не за емоційними критеріями (симпатія-антипатія), а за 
мірою внеску людини в соціально значиму діяльність (постановка і розв’язання 
групового завдання) [6, С. 153]. 

К. Білецька узагальнює необхідні якості лідера у формі низки критеріїв 
3, С. 59:  

 мультикультурні знання (здатність до спілкування з представниками 
різних культур); 

 глобальні технологічні компетенції (уміння використовувати технології 
для управління глобальною міжкультурною децентралізованою командною 
роботою й здійснення її координації); 

 володіння мистецтвом допомагати в управлінні процесами, що 
призводять до досягнення спільних цілей; 
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 створювати, розвивати й підтримувати ефективні робочі команди в 
умовах глобального середовища. 

Міляєва В. Р. зауважує, що лідерський потенціал є соціально-
психологічною властивістю особистості, яка відображує як ситуаційно 
обумовлену, так і незалежну від ситуації здатність індивіда до успішного 
здійснення лідерства. Рівень лідерського потенціалу визначається ступенем 
розвитку його індивідуальної (здібності, особистісні риси, цінності) та 
універсальної (досвід, навички, стилі лідерства, рольовий репертуар) складових 
[1, С. 5]. На думку Кутинець С.Г.,  структура лідерської позиції особистості 
містить три основних компоненти: когнітивний (знання про себе та інших, про 
лідерство і лідерів, про лідерські вміння, навички, переконання); мотиваційний 
(мотиви лідерства, потреби,); емоційно-вольовий (емоції, ціннісні ставлення); 
діяльнісно-поведінковий (дії, вчинки, діяльність, лідерська поведінка); діловий 
(відповідальність, вміння приймати правильні рішення в непередбачених 
ситуаціях) [2, С. 4].  

До базових понять теоретико-методологічних засад розвитку лідерського 
потенціалу належать [1, С. 4: 

– професіоналізація управління, лідерство; 
– компетентність, професійна, фахова, управлінська компетентність, 

розвиток управлінської компетентності; 
– компетенції знаннєві, вміннєві, поведінкові; 
– профіль компетентності керівника-лідера; 
– лідерський потенціал, діагностика лідерського потенціалу; 
– психологічне забезпечення розвитку лідерського потенціалу й 

управлінської компетентності керівника. 
З приводу процес них аспектів формування лідерського потенціалу 

вважаємо за доцільне навести позицію А. Мудрик та  Х. Шишкіної, котрі 
наголошують:  «Сучасні умови потребують від фахівця не лише високого рівня 
професіоналізму, але й наявності постійної його готовності збагачувати та 
оновлювати свої знання, уміння. Ефективне функціонування системи 
державного управління залежить не лише від її організаційної структури, 
зовнішніх факторів, але і від особистих характеристик фахівців, зокрема від 
рівня розвитку лідерських якостей» 7, С. 4.  

Розглянемо докладніше специфіку формування лідерського потенціалу 
опираючись на концепцію лідерських якостей. Основні етапи формування 
лідерських якостей [6, С. 155]: 

1) мотиваційно-орієнтований; 
2) когнітивно-орієнтований; 
3) емоційно-ціннісно-орієнтований; 
4) діяльнісно-поведінковий; 
5) рефлексивно-оціночний (самовиховання) 
Необхідно окреслити також умови, які забезпечують ефективність моделі 

формування лідерських якостей:  
 мотивація до лідерства;  
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 готовність наставників до формування лідерських якостей; 
 формування громадської думки, яка стимулює лідерську поведінку; 
 теоретична підготовка з лідерології. 
А. Менегетті виділяє сім якостей, котрі визначають ефективність 

формування потенціалу лідерства 8, С. 46: 
 специфіка природного потенціалу; 
 техніко-раціональний розвиток; 
 амбіції; 
 любов до власної справи; 
 найвищий рівень професійних знань; 
 функціональний утилітаризм; 
 раціональність, що засновується на інтуїції. 
Формування лідерського потенціалу можливо здійснювати і за етапами, 

окресленими у програмі, розробленій Мудрик А.Б., Шишкіна Х.Ю. 7: 
1) усвідомлення природи лідерства; 
2) формування підходів до оцінки лідерських якостей; 
3) розробка структури образу лідера; 
4) визначення способів позиціонування лідерських якостей; 
5) формування персонального бренду лідера; 
6) формування іміджу лідера; 
7) налагодження ефективної комунікації лідера; 
8) формування ефективної партнерської взаємодії; 
9) регуляція емоційного стану лідера. 
Ширшим поглядом на проблематику формування лідерського потенціалу, 

а саме – часові рамки формування лідера, відзначається праця А. В. 
Холодницької. Науковець стверджує: «Турбота про розвиток лідерства в 
організації починається ще на етапі рекрутменту, адже при підборі 
співробітників аналізується їх лідерський потенціал, здатність вести за собою 
команду у майбутньому. Також варто повноцінно використовувати коучінг, 
який допомагає людям одержати виняткові результати в їхньому житті, кар'єрі, 
бізнесі або в суспільних справах, сприяє реалізації спільного соціального, 
особистісного й творчого потенціалу трудового колективу з метою одержання 
максимально можливого ефективного результату. Втім, не слід забувати, що 
ефективність сучасних керівників як лідерів залежить, насамперед, від них 
самих - від їх мотивації, прагнення, креативності, професіоналізму і завзятості» 
5, С. 294.  

А. Менегетті доходить висновку, що «успіх лідера полягає в досягненні 
найвищого результату його діяльності, приносить також користь всім тим, хто 
на нього працює і кого він веде за собою. Все в світі функціонує завдяки 
лідерам, вони - провидіння в дії, що змушує працювати навіть людей, не 
наділені особливими здібностями» 8, С. 39.  

При формуванні лідерського потенціалу потрібно уникати [9, С. 156]: 
 поганого ставлення до інших, зокрема надмірних амбіцій; 
 труднощі в побудові команди; 
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 труднощі у використанні стратегічного підходу; 
 нездатність довести справу до кінця; 
 над амбіційність; 
 погані відносини зі старшими менеджерами. 
Висновки та пропозиції. Таким чином, проведене дослідження свідчить 

про недостатню теоретичну розробленість комплексних механізмів формування 
і використання  лідерського потенціалу. Відзначимо, що середовище 
комунальних підприємств є доволі консервативним і нові тенденції у ньому 
сприймаються з деяким відставанням від сфери приватних підприємств. Утім, 
варто наголосити, що загальні поняття, принципи і закономірності, окреслені у 
даному дослідженні, є придатні до впровадження і у рамках управління 
комунальними підприємствами. 

З урахуванням проведеного дослідження можемо запропонувати 
наступний алгоритм формування лідерського потенціалу комунальних 
підприємств: 

а) розробка комплексної стратегії формування лідерського потенціалу, що 
передбачає виокремлення мети даного процесу, основних завдань, очікуваних 
результатів та конкретних показників ефективності; 

б) залучення фахівців (коучів) з великим досвідом підготовки лідерів для 
побудови системи формування лідерського потенціалу на комунальному 
підприємстві; 

в) встановлення конкретного переліку особистісних якостей лідера, 
проведення атестації співробітників підприємства для виявлення їх 
відповідності визначеним критеріям та проведення інструктажу осіб, 
відповідальних за рекрутингову роботу щодо необхідних лідерських якостей у 
кандидатів на вакантні посади. 

г) налагодження неперервної роботи з формування і розвитку лідерського 
потенціалу підприємства, у тому числі за рахунок формальних (наради, 
зустрічі, стажування, участь у науково-практичних заходах) і неформальних 
(корпоративні заходи, конкурси, соціальні проекти) заходах. 

д) розробка і впровадження системи моніторингу успіхів у формуванні і 
використанні лідерського потенціалу на комунальному підприємстві. 

к) інформування громадськості щодо успіхів реалізації програм лідерства 
на комунальному підприємстві, що сприятиме підвищенню іміджу 
підприємства та залучення керівників-лідерів до конкурсів на вакантні посади.  

Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка цілісного 
механізму поєднання процесів формування і використання лідерського 
потенціалу на комунальних підприємствах.  
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СУЧАСНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ 

 

СОВРЕМЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА АГРАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

MODERN INVESTMENT POLICY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: 
THE THEORETICAL CONTEXT OF THE FORMATION 

  

Розглянуто теоретико-методологічні аспекти формування інвестиційної політики 
аграрних підприємств, через дослідження причин погіршення інвестиційного клімату в 
агросфері, чинників впливу на рівень інвестування галузі. Визначено рівні ієрархії настанов з 
управління інвестиційною діяльністю аграрного підприємства, зовнішні фактори впливу на 
формування інвестиційної політики підприємств. Обґрунтовано основні сучасні проблеми 
та пріоритетні цілі формування інвестиційної політики підприємств агросектору. 

Ключові слова: інвестиційна політика, рівень інвестування, інвестування, 
інвестиційна діяльність, аграрний сектор, підприємство, фактори впливу.  

 

Рассмотрены теоретико-методологические аспекты формирования инвестиционной 
политики аграрных предприятий, через исследование причин ухудшения инвестиционного 
климата в агросфере, факторов влияния на уровень инвестирования отрасли. Определены 
уровни иерархии управления инвестиционной деятельностью аграрного предприятия, 
внешние факторы влияния на формирование инвестиционной политики предприятий. 
Обоснованы основные современные проблемы и приоритетные целые формирования 
инвестиционной политики предприятий агросектора. 

Ключевые слова: инвестиционная политика, уровень инвестирования, 
инвестирование, инвестиционная деятельность, аграрный сектор, предприятие, факторы 
влияния.  

 

Crosslane theoretical and methodological aspects of investment policy formation of 
agricultural enterprises, through the study of the causes of the deterioration of the investment 
climate in the agricultural sphere, factors influencing the level of investment of the industry. The 
levels of the hierarchy of guidance for management of investment activity of agricultural 
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enterprises, external factors influence on the formation of investment policy of enterprises. The 
main contemporary issues and priority objectives of investment policy formation of the enterprises 
of the agricultural sector. 

Key words: investment policy, investment, investing, investment activity, agricultural sector, 
enterprise, impact factors. 

 

Актуальність теми дослідження та постановка проблеми. Розвиток 
глобалізаційних процесів, зростання конкуренції на локальних, регіональних та 
міжнародних ринках, мінливий стан ключових факторів зовнішнього 
середовища визначають потребу формування довгострокових та 
середньострокових програм розвитку підприємств. В АПК, де зовнішні фактори 
значною мірою впливають на ефективність господарської діяльності та 
обумовлюють її високий рівень ризикованості, питання формування тактичних 
та стратегічних основ розвитку підприємств є особливо актуальними. 
Планування розвитку підприємств, яке значною мірою пов’язане з їх 
інвестиційною діяльністю, потребує врахування великої кількості факторів на 
відносно тривалих періодах планування. У цих умовах актуальним є питання 
формування ефективної інвестиційної політики, спрямованої на забезпечення 
тактичного управління підприємствами відповідно до імперативів цілей їх 
стратегічного розвитку [11]. 

Сформована інвестиційна політика визначає засади організації та 
тактичного управління інвестиційною діяльністю підприємств, її узгодженість 
із іншими функціональними сферами тактичного управління підприємства, 
забезпечує відповідність управлінських дій і оперативних рішень вертикалі 
стратегічних та тактичних цілей, завдань розвитку та економічного зростання 
підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань 
формування та розвитку інвестиційної політики підприємств присвячено праці 
таких закордонних та вітчизняних вчених, як М. Аптекарь, І. Бланк, 
В. Дорофієнко, Р. Брелі, М. Корецький, А. Пересада, О. Поважний, 
А. Раппапорт, В. Федоренко, У. Шарп. Слід відмітити важливість наукових 
здобутків вчених економістів-аграрників, здійснених у напрямі організації та 
управління інвестиційною діяльністю підприємств АПК. Зазначене питання 
досліджували В. Андрійчук, В. Богачов, В. Галушко, М. Дем’яненко, 
І. Коваленко, М. Лобас, П. Макаренко, В. Плаксієнко, В. Ткаченко, П. Саблук. 
Незважаючи на наявність значних напрацювань у галузі управління 
інвестиційною діяльністю підприємств АПК, окремим комплексним 
дослідженням проблеми формування та реалізації інвестиційної політики 
підприємств АПК уваги приділено не було. 

Забезпечення стабільності економічного зростання підприємств АПК, 
ефективності їх інвестиційної та операційної діяльності у тактичній 
перспективі, а також відповідність їх результатів та змісту імперативам 
стратегічного розвитку вимагають розробки науково-практичних положень 
стосовно формування дієвої та ефективної інвестиційної політики підприємств 
АПК, методичних підходів до її реалізації, інструментарію її дослідження, 
аналізу та діагностування. 
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Постановка завдання. Визначення чинників впливу на розвиток 
інвестиційних процесів у агропромисловому виробництві.  Дослідження 
науково-методичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо 
формування інвестиційної політики аграрних підприємств, а також 
удосконалення механізмів управління їхньою інвестиційною діяльністю в 
сучасних умовах ринкової трансформації. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Забезпечення сприятливого 
інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки залишається питанням 
стратегічної важливості, від реалізації якого залежать соціально-економічна 
динаміка, ефективність залучення у світовий поділ праці, можливості 
модернізації на цій основі аграрної економіки. Перебіг сучасних політичних 
процесів та практична реалізація встановлених цілей і пріоритетів поліпшення 
інвестиційного клімату в Україні переважно негативно впливають на 
інвестиційний клімат і, зокрема, міжнародну інвестиційну привабливість 
України, підвищують ризики для інвесторів, зумовлюючи тим самим втрати в 
конкурентній боротьбі за світові інвестиційні ресурси. 

Головні чинники, що викликали погіршення інвестиційного клімату в 
АПК, варто вважати: 1) зменшення припливу фінансових ресурсів у галузі 
АПК, що виражено у падінні виторгу від реалізації продукції внаслідок 
скорочення платоспроможного попиту населення на продовольство; 2) 
додаткове зниження прибутків вітчизняних виробників через необґрунтовано 
високу частку імпортного продовольства на внутрішньому українському ринку, 
тобто звуження ринку збуту; 3) збереження монополізованої структури 
промислового сектора вітчизняного АПК і відсутність ринкових механізмів, що 
регулюють цінові відносини сільськогосподарських, переробних, торгово-
закупівельних і ресурсоощадних підприємств. У результаті зріс ціновий 
паритет і погіршилися фінансово-вартісні пропорції міжгалузевого обміну, 
сформувався дисбаланс між прибутками і витратами; 4) незавершеність 
процесів інституцій-них перетворень у сільському господарстві і в суміжних 
галузях АПК. Внутрішня структура управління і система організаційно-
технологічної взаємодії не приведені у відповідність у ході реформ.  

На рівень інвестування в сільському господарстві в ринкових умовах 
впливає ряд чинників. На одні з них товаровиробник може впливати, а інші 
зумовлені зовнішніми умовами і не залежать від підприємця. До чинників, 
залежних від товаровиробника, належать: - урожайність сільськогосподарських 
культур і продуктивність худоби; - вибір об'єкта першочергових інвестицій; - 
спеціалізація і концентрація виробництва; - технологія виробництва основних 
видів продукції сільського господарства; - характер інвестицій: довгострокові, 
короткострокові; - рівень продуктивності праці і собівартість виробництва. 
На дані чинники підприємець може впливати протягом виробничого процесу 
або планувати виробництво продукції і інвестицій на найближчу перспективу. 
До зовнішніх чинників, не залежних від товаровиробника, належать [2]: - ціни 
на сільськогосподарську продукцію і продукцію промислового виробництва; - 
відсоткова ставка на кредит; - податкові ставки на прибуток; - інфляційні 
процеси; - сезонність виробництва сільськогосподарської продукції; - попит на 
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продукцію з урахуванням співвідношення цін; - обов'язкові поставки 
сільськогосподарської продукції (квотування виробництва); - світові ціни на 
продукцію тощо. 

Дослідження широкого кола різноманітних методологічних підходів до 
визначення категорії «інвестиційна політика», дозволило нам переконатися у 
тому, що інвестиційна політика аграрного підприємства є частиною стратегії 
розвитку та економічного зростання підприємства, що спрямована на підтримку 
стабільного інвестиційного забезпечення підприємства в умовах динамічного 
стану факторів зовнішнього макро- і мікро- середовища та конкуренції на 
ринку капіталу. Слід зазначити, що інвестиційна політика носить системний 
характер, оскільки вона охоплює та пов’язує всі функції управління, враховує 
усі можливі фактори, які можуть вплинути на ефективність її реалізації [1, c. 
220]. 

Таблиця 1 
Співвідношення рівнів ієрархії настанов з управління інвестиційною 

діяльністю аграрного підприємства 
Рівні ієрархії управління інвестиційною діяльністю підприємства 

Порівняльна 
ознака 

Стратегія 
розвитку 

підприємства 

Інвестиційна 
політика 

Інвестиційний 
проект 

Інвестиційна 
програма 

Період 
планування 

Довгостроковий Середньостроковий Середньостроковий Короткостроковий 

Рівень 
управління 

Вищий Середній Середній Оперативний 

Головна 
мета 
планування 

Визначення 
головних 
напрямів 
розвитку, 
стратегічних 
цілей 

Систематизація 
ключових основ 
досягнення 
стратегічних цілей 

Досягнення 
максимального 
економічного 
ефекту, 
забезпечення основ 
для подальшого 
розвитку даної 
господарської 
одиниці 

Забезпечення 
оперативного та 
якісного виконання 
встановлених 
параметрів по 
окремих заходах та 
видах дій 

Складові 

Стратегічні зони 
господарювання 
(товари, ринки, 
види діяльності), 
концепція 
економічного 
зростання 

Принципи, методи 
та закономірності 
досягнення 
стратегічних цілей. 
Ключові завдання 

Ресурси, техніко-
економічне 
обґрунтування, 
показники 
ефективності, 
строкові 
обмеження 

Сукупність 
конкретних дій, що 
відповідають 
встановленим 
планам. Критерії 
ефективності та 
передбачувані 
шляхи подолання 
невідповідностей 

Примітка: авторська розробка 
 

Актуальним є питання визначення місця інвестиційної політики в ієрархії 
програмних засад управління інвестиційною діяльністю підприємства. 
Важливим є визначення місця інвестиційної політики в системі планування 
розвитку підприємства, її співвідношення з загальною стратегією розвитку 
підприємства, його тактичними та оперативними планами. Слід встановити які 
рівні управління здійснюють її розробку та формування, на якому рівні 
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управління здійснюється її реалізація, контроль дотримання та оцінка 
ефективності. 

Виходячи з аналізу наукових праць [4; 7; 8] та на основі положень 
загальної теорії управління та теорії фінансового менеджменту [9], ієрархію 
програмних настанов управління інвестиційною діяльністю підприємства 
можливо навести у чотирьох рівнях: стратегія розвитку підприємства, 
інвестиційна політика, інвестиційний проект, інвестиційна програма. У табл. 1 
наведено запропоноване нами співвідношення зазначених рівнів ієрархії 
управління інвестиційною діяльністю підприємства, з якої видно, що 
інвестиційна політика є складовою загальної стратегії розвитку підприємства та 
є підпорядкованою неї.  

У той же час, інвестиційній політиці підпорядковується розробка та 
реалізація інвестиційних проектів та поточних інвестиційних програм, загалом, 
у відповідності до встановленої інвестиційної політики підприємства 
здійснюється оперативне управління інвестиційною діяльністю. В межах 
інвестиційної політики підприємства формуються принципи, методи, 
закономірності та способи досягнення стратегічних цілей підприємства у 
частині їх інвестиційного забезпечення і одночасно методичні основи реалізації 
окремих інвестиційних проектів та поточного управління їх реалізацією.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зовнішні фактори впливу на формування інвестиційної політики 
підприємств АПК 

 

Формування ефективної інвестиційної політики підприємств АПК 
потребує врахування факторів зовнішнього середовища, тобто визначення 
об’єктивних умов функціонування та інвестиційного розвитку підприємства. На 
рис. 1 наведено фактори, що завдають впливу на розвиток підприємств АПК у 
сучасних умовах та які є об’єктивними передумовами формування їх 
інвестиційної політики. 

Зважена державна підтримка АПК є одним з ключових чинників його 
розвитку. У абсолютній більшості країн з ринковою економікою основною 
метою такої політики є підтримка прибутковості товаровиробників і стабільної 
економічної ситуації, забезпечення продовольчої безпеки, 

Розвиток аграрного сектору 
економіки 

Інвестиційна політика підприємств АПК 

Розвиток 
інвестиційних 

процесів в країні та 
зокрема в АПК 

Темпи інноваційного 
розвитку АПК 

Стан та перспективи 
розвитку зовнішньої 
торгівлі продукцією 

АПК 

Темпи структурної 
перебудови та 

реформування АПК 

Державна політика 
підтримки та 
стимулювання 
розвитку АПК 
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конкурентоспроможності підприємств у міжнародному розподілі праці, 
запобігання негативним процесам міграції робочої сили та ін. [3].  

Застосування бюджетного фінансування дає можливість на якісно 
вищому рівні здійснювати планування фінансових ресурсів, зосереджувати їх 
концентрацію на пріоритетних напрямах розвитку аграрного виробництва з 
кінцевою метою досягнення максимальної ефективності від здійснення 
інвестицій [5]. 

В АПК України ця проблема із актуальної в перші роки його 
реформування перетворилася на ключову, яку не вдалося повною мірою 
вирішити до теперішнього часу.  Ефективне використання бюджетних коштів 
вимагає формування адекватної політики розвитку АПК на всіх рівнях 
вертикалі бюджетного фінансування, концентрації фінансових ресурсів 
бюджетів всіх рівнів на реалізацію пріоритетних напрямів аграрної політики 
держави. Проте, в цій сфері, на думку академіка НААНУ М.Я. Демьяненка [6], 
залишаються питання, які вимагають вирішення, зокрема: 

1. Підтримка основної діяльності підприємств АПК. Пріоритетами цього 
має бути: виробництво продукції рослинництва і тваринництва, що 
забезпечують продовольчу безпеку країни; продуктів дитячого харчування і для 
окремих соціально незахищених верст населення. 

2. Підтримка інвестиційної діяльності по таких пріоритетах: відновлення 
ресурсного потенціалу підприємств до рівня, що забезпечує їх 
конкурентоспроможність; створення сучасної виробничої інфраструктури 
(меліоративних систем, підприємств по переробці і зберіганню 
сільськогосподарської продукції, систем зв'язку і ін.); створення інтеґраційних 
формувань за участю промислового, банківського капіталу, інституційних і 
індивідуальних інвесторів; розвиток нових виробництв на основі місцевих 
ресурсів і сировини.  

3. Підтримка інноваційного розвитку галузі – в першу чергу 
рослинництва і тваринництва, впровадження сучасних технологій, підготовка 
кваліфікованих кадрів для села, виробництво нових видів продукції і 
розширення їх асортименту, розвиток освіти і аграрної науки. 

Вдаючись до аналізу сучасних наукових напрацювань у напрямку 
встановлення цілей інвестиційної політики підприємств АПК, та на основі 
методичних основ викладених у працях Гончарова В.М. [3; 2], до цілей 
формування інвестиційної політики підприємств агросектору варто відносити: 

1. Сприяння реалізації загальної стратегії економічного розвитку 
підприємства. Потреба досягнення зазначеної цілі обумовлюється 
імперативами узгодженості інвестиційної політики із загальною стратегією 
розвитку підприємства. Відповідність інвестиційної політики стратегічним 
засадам розвитку підприємства АПК досягається шляхом конкретизації 
загальної стратегії на складові та визначенням стратегічних пріоритетів в 
інвестиційній діяльності підприємства. В АПК, де сезонні та періодичні цикли в 
ринковій кон’юнктурі є природними явищами, це визначає потребу узгодження 
поточних та тактичних планів, що можуть носити явно ефективний характер із 
загальною стратегією, по причині можливості виникнення протиріч з нею. 
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2. Максимізація ефективності інвестиційної діяльності підприємства. 
Зростання та досягнення запланованого рівня ефективності інвестиційної 
діяльності потребує здійснення діяльності із обґрунтування та різнострокового 
планування інвестицій. 

3. Зниження ризикованості господарської та інвестиційної діяльності 
підприємства. Досягнення фінансової стійкості та прийнятної ризикованості 
інвестиційної діяльності потребує оптимізації інвестиційних потреб, обсягів та 
вартості інвестицій. При цьому визначальними параметрами є ризикованість 
конкретного агропромислового виробництва, яку можливо оцінити на п’яти або 
десятирічному проміжку часу, та підтримка ліквідності підприємства, що є 
важливою умовою, особливо в АПК. 

4. Досягнення узгодженості інтересів усіх зацікавлених сторін в процесі 
здійснення інвестиційної діяльності підприємства. Постановка зазначеної цілі 
обумовлюється тим, що у тактичній перспективі існує значна кількість 
зацікавлених сторін в процесі здійснення інвестиційної діяльності підприємства 
АПК. Особливо актуальним це є в умовах здійснення агропромислової 
інтеґрації. До складу зацікавлених сторін можливо віднести: власників 
підприємства, інвесторів (існуючих та потенційних), менеджмент та персонал 
підприємства, постачальників, конкурентів, суміжників та ін. 

5. Формування гнучкої системи управління інвестиційною діяльністю 
підприємств. Гнучкість та адаптивність системи управління інвестиційною 
діяльністю підприємства АПК є важливою умовою досягнення стратегічних 
цілей, що обумовлюється динамізмом зовнішнього середовища підприємств 
АПК. Гнучкість інвестиційної політики забезпечує адаптацію до зміни стану 
визначальних факторів. Досягнення адаптивності потребує формування 
системи специфічних інструментів та методів, передбачення наявності 
тактичних та оперативних резервів. У цьому випадку значну роль відіграє 
функція контролю, що надає можливість оперативно виявляти невідповідності 
та застосовувати відповідні коректуючи заходи.  

Аналіз методичних підходів до визначення кола завдань інвестиційної 
політики підприємств дозволив сформувати наступний їхній перелік для 
суб’єктів аграрного виробництва: 

1. Поточний та ретроспективний аналіз господарської та інвестиційної 
діяльності підприємства, дослідження його інвестиційної привабливості, 
ефективності використання залучених у господарський оборот активів та їх 
оптимального співвідношення в окремих етапах життєвого циклу. 

2. Дослідження стану ключових індикаторів фінансового та 
інвестиційного ринків, формування системи оперативного реагування на зміну 
їх показників. 

3. Аналіз існуючих нормативних положень, а також адаптація до 
законодавчих новацій, регламентуючих аспекти господарської та інвестиційної 
діяльності підприємства. 

4. Оцінка відповідності поточних та підсумкових показників виконання 
планових завдань потребам досягнення стратегічних цілей. 
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5. Інформаційна підтримка функцій розвитку інвестиційної діяльності у 
частині пошуку нових об’єктів інвестиційних вкладень та розвитку видів 
діяльності. 

6. Формування ефективних взаємин із потенційними інвесторами та 
організація діяльності із розширення їх кола. 

7. Забезпечення стійкості інвестиційної діяльності та можливостей її 
розвитку за настання несприятливих умов. 

Виходячи з положень теорії управління, на основі сформульованих 
завдань інвестиційної політики аграрних підприємств, важливим є 
обґрунтування її функцій, до переліку яких нами віднесено: 

Дескриптивна функція, що визначає необхідність багатостороннього 
вивчення внутрішніх і зовнішніх зв'язків, специфічних ознак економічних явищ 
в галузі інвестиційної діяльності підприємства. Розробка даної функції 
обумовлена потребою формування уявлення про інвестиційні цілі, завдання, 
принципи і вимоги до роботи для менеджменту, власників, працівників 
фінансово-економічних підрозділів. 

Аналітична функція, що передбачає здійснення поточного, періодичного 
та підсумкового аналізу інвестиційної та господарської діяльності підприємства 
з позиції різних зацікавлених сторін. Виконання даної функції надає 
можливість підтримувати відповідність окремих параметрів функціонування 
підприємства вимогам широкого кола зацікавлених осіб. 

Порівняльна функція, що надає можливість зіставляти показники 
виконання окремих програмних настанов на різних рівнях управління. При 
цьому інвестиційна політика виступає проміжною ланкою між стратегічними 
цілями та оперативними показниками. Такого роду зіставлення можуть 
здійснюватися як у часі так і відносно різних об’єктів, таких як окремі 
підрозділи, інші підприємства (конкуренти або аналоги), галузь загалом. 

Функція управління змінами, полягає у забезпечення сприйняття 
нововведень пов’язаних із впровадженням новацій передбачених 
інвестиційною політикою підприємства. 

Прогностична функція, що визначає потребу здійснення прогнозу 
взаємного впливу наявних інструментів інвестиційної політики і інших 
чинників на перспективні ключові показники діяльності підприємства тощо. 

Висновки. В сучасний умовах ринкової трансформації дослідження 
сутності, змісту та місця інвестиційної політики в системі управління 
інвестиційною діяльністю аграрних підприємств потрібно здійснювати 
виходячи як з вузького, так і з широкого підходів до трактування інвестиційної 
політики підприємств. Відповідно до них її можливо трактувати як встановлену 
систему специфічних заходів та дій із організації процесу ефективного 
управління інвестиційною діяльністю у середньостроковій перспективі, 
спрямовану на інтенсивне розширення виробництва з оптимальною 
ризикованістю; частину стратегії розвитку та економічного зростання 
підприємства, що спрямована на підтримку його стабільного інвестиційного 
забезпечення  в умовах динамічного стану факторів зовнішнього макро- і 
мікросередовища та конкуренції на ринку капіталу. 
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З огляду на це, розвиток інвестиційної політики аграрних  підприємств в 
сучасних умовах значною мірою обумовлюється низкою ключових факторів, до 
складу яких відносяться: розвиток інвестиційних процесів у країні та, зокрема, 
в АПК, стан та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі аграрною 
продукцією, державна політика підтримки та стимулювання розвитку, темпи 
структурної перебудови та реформування, темпи інноваційного розвитку 
даного комплексу. Встановлено, що вихідними положеннями щодо формування 
інвестиційної політики підприємств є стратегія їх розвитку, а також стан та 
прогноз зміни стану факторів зовнішнього середовища. Обґрунтовано зміст та 
характер методичного забезпечення реалізації інвестиційної політики, а також 
принципів реалізації інвестиційної політики підприємств АПК. Отримані 
результати надали можливість визначити функції інвестиційної політики 
підприємств, а також необхідне ресурсне забезпечення їх реалізації. 
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INTERNATIONAL ASPECTS STATE FINANCIAL MANAGEMENT  
 

У статті висвітлено особливості незалежних фіскальних інституцій та їх роль в 
управлінні державними фінансами у ряді країн світу. Обґрунтовано проблематику та 
доцільність формування  фіскальної інституції в Україні. Створення та функціонування 
незалежних фіскальних інституцій розглядається під кутом зору підвищення якості 
податково-бюджетної політики. 

Ключові слова: фіскальна політика, монетарна політика, фіскальні правила, 
незалежні фіскальні інституції, управління державними фінансами, податково-бюджетна 
політика. 

 

В статье освещены особенности независимых фискальных институтов и их роль в 
управлении государственными финансами в ряде стран мира. Обоснованно проблематику и 
целесообразность формирования фискальной институции в Украине. Создание и 
функционирование независимых фискальных институтов рассматривается под углом 
зрения повышения качества налогово-бюджетной политики. 

Ключевые слова: фискальная политика, монетарная политика, фискальные 
правила, независимые фискальные институты,, управление государственными финансами, 
налогово-бюджетная политика. 

 

In the article the features of independent fiscal institutions and their role in the 
management of public finances in some countries. Grounded issues and feasibility of forming 
fiscal institutions in Ukraine. The creation and functioning of independent fiscal institutions in the 
light of improving the quality of fiscal policy. 

Keywords: fiscal policy, monetary policy, fiscal rules, independent fiscal institutions, 
public finance management, fiscal policy. 

 

Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси в світовій економіці 
призводять до вироблення ефективної національної фінансової політики, яка 
відповідала б довготривалим перспективам соціально-економічного розвитку 
України.  
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Ефективний розвиток національної економіки вирішальною мірою 
залежить від успішної економічної й соціальної політики. Для цього 
використовуються різні засоби державного регулювання, які чинять 
стимулюючий та обмежуючий ефекти. Найважливішими серед цих засобів є 
розроблення і проведення монетарної та фіскальної політики. На них покладене  
завдання прискорення  економічного розвитку країни за допомогою впливу на 
стан державного бюджету через впорядкування і регулювання структури і 
співвідношення між окремими його частинами. 

Разом з тим, як засвідчив досвід, заходи монетарної та фіскальної 
політики не завжди і не  в повній мірі призводять до отримання ефективних  
результатів щодо зниження обсягів державного боргу, інфляції, а також  
досягнення сталого розвитку національної економіки.  Тому, було 
запроваджено фіскальні правила [1], які  також не завжди давали необхідні 
позитивні результати, особливо в періоди кризових явищ, «коли поставала 
необхідність стимулювання сукупного попиту за рахунок державних витрат, які 
левовою часткою підтримувалися державними запозиченнями» [2].  Слід 
відзначити, що фіскальні правила  мають ряд національних особливостей: 
зокрема, держави-члени Європейського Союзу розробили свої власні програми 
з фіскальної консолідації, основною метою яких є виконання чітко 
встановлених меж обсягів боргу і дефіциту.  

Причинами кризового становища економіки та державних фінансів 
України стали внутрішні та зовнішні шоки, наслідки розпаду збанкрутілої 
системи державного управління, невідповідність здійснюваної останніми 
роками економічної й соціальної політики реальним  викликам і загрозам.  

Водночас світовий досвід засвідчує , що стабільний розвиток 
національної економіки та утримання нею високого місця у світових рейтингах 
можливі лише на основі становлення і функціонування суспільства, що 
основується на знаннях. Знаннємісткі галузі народного господарства такого 
суспільства продукують значну частку ВВП. У цьому зв’язку в черговий раз 
відзначаємо прозорливий вислів видатного вченого-філософа Ф.Бекона: 
«Знання – сила». Звичайноряд чинників, що потенційно сприятливі  для 
стабільного зростання національної та світової економік, набагато ширший. 

Кризові явища 2008-2009 рр. та складні проблеми виходу з них 
засвідчили ненадійність бажаної опори на фіскальні правила, перебільшення 
їх потенційного ефекту тощо. Саме тому  в багатьох країнах почалися пошуки 
нових вирішень проблем, пов’язаних  з дефіцитом бюджету, державним 
боргом, аналізом фіскальної політики, рекомендаціями щодо бюджетних 
показників, здійсненням макроекономічного прогнозування, оцінками 
податково-бюджетної політики тощо.  З цією метою в ряді країн почали 
формуватися та діяти дорадчі органи – незалежні фіскальні інституції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика теоретичного 
обґрунтування сутності, формування та принципів функціонування незалежних 
фіскальних інституцій повністю ще не розкрита. Вона стала предметом 
дослідження таких зарубіжних вчених як С. Рен-Льюїс, Л. фон Трапп, Г. 
Копітц, Л. Калмфорс, Ф. Наерт та ін. Слід зауважити, що в Україні  
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дослідження з даної проблематики поодинокі і знаходяться на початковій 
стадії.   

Метою дослідження є аналіз діяльності незалежних фіскальних 
інституцій та їх роль в управлінні державними фінансами.  

Результати дослідження. Для фінансового господарства України 
характерним залишається значне нарощування державних боргових 
зобов’язань. Причини такого явища різні, отже, і заходи щодо їх подолання 
(відвернення) також різні. Проте одним із виходів з скрутного становища 
вважається створення та функціонування НФІ. До їх функцій входить 
здійснення впливу на податково-бюджетну політику, відвернення політиків від 
зловживань при забезпеченні  власних амбіцій і інтересів, а також інтересів 
окремих груп у суспільстві, оптимізація інтересів громадянського суспільства. 
Важливу роль НФІ можуть відіграти у відновленні стійкості державного 
фінансового боргу і бюджетного дефіциту відповідно з нормативними 
величинами. 

Світовий досвід показує, що фіскальне управління - це важливий фактор 
для податково-бюджетної сфери, оскільки за його допомогою можна 
утримувати зростання бюджетного дефіциту та сприяти виробленню 
ефективної фінансової політики. За аналогією з організацією монетарної 
політики, в проведенні якої основна роль  належить центральному 
банку,вважається, що для ефективного здійснення фіскальної політики таку ж 
роль зможуть відіграти НФІ [3]. У Сполучених Штатах Америки, Нідерландах 
та Данії їх історія бере початок ще з другої половини ХХ ст. 

Деякі вчені, зокрема С. Рен-Льюїс та  Л. Калмфорс [4], висувають 
припущення, що фіскальні інституції можуть доповнювати фіскальні правила, 
принаймні двома способами. По-перше, НФІ можуть допомогти контролювати 
виконання фіскальних правил, зважаючи на те, що в урядів може виникнути 
спокуса надати  упереджені прогнози Саме тому  фіскальна інституція зможе 
відіграти роль «сторожової собаки»,  для попередження  громадськості, якщо  
такі дії урядів матимуть місце. По-друге, навіть досить складні правила можуть 
бути поганим наближенням до їх оптимального значення. У таких випадках 
фіскальна інституція може обґрунтувати та надати свої пояснення щодо 
бажаності не дотримання подібних правил. В принципі НФІ можуть 
консультувати уряд щодо поліпшення фінансових правил, однак лише  
невелика їх кількість намагається вирішувати, які правила відносяться до 
"вищого рівня" для досягнення певної соціально-економічної мети [4].   

У фінансово-економічній літературі фіскальні інституції різних країн 
носять різну назву: «фіскальна рада», «фіскальна агенція», «вища рада з 
фінансів», «економічна рада», «рада економічних експертів», «фіскальна 
консультаційна рада», «бюро аналізу економічної політики», «парламентський 
бюджетний офіс або офіс для бюджетної відповідальності» [5] тощо. 

В залежності від національної фінансової культури фіскальні інституції 
не тільки по-різному називають, але й мають свої характерні особливості, 
історію, функції тощо.Вивчення специфіки НФІ є важливим завданням 
сучасних науковців-фінансистів. 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪спецвипуск 121

Тим не менш, на основі досвіду створення і функціонування НФІ у різних 
країнах, можна виділити ряд характерних ознак, які відображають сутність та 
завдання цих інституцій. Без цих ознак система НФІ не могла б виконувати 
своє призначення. 

Отже, НФІ - державний орган, який функціонує незалежно від інших 
органів держави, політично незаангажований, фінансується за рахунок бюджету 
або центрального банку, має відкритий доступ до інформації щодо бюджетного 
процесу та особливостей процедури фінансування. За ним закріплені завдання, 
функції і права, що сприяє забезпеченню проведення прозорої фіскальної 
політики та підвищенню поінформованості суспільства у галузі фінансів.  НФІ 
розвиваються в просторі та часі, відбувається збагачення їх функцій, досвіду.На  
ряд НФІ, особливо в першій половині ХХ ст., спочатку не покладалися функції 
з прийняття рішень у сфері податково-бюджетної політики [5], але з часом 
діяльність інституцій функціонально поповнились. На сьогодні до компетенції 
фіскальних інституцій входять: 

 контроль за дотриманням бюджетних правил або цілей; 
 макрофіскальна оцінка та макроекономічні прогнози для бюджету і 

прогнозування;  
 оцінка довгострокової стійкості боргу та вартості законодавчих 

пропозицій; 
 формування рекомендацій з питань політики, фіскальних тенденцій на 

бюджетну перспективу; 
 аналіз та оцінка бюджетного законопроекту чи будь-якого іншого 

законодавчо-нормативного документу; 
 здійснення оцінки цільових показників і обмежень, які встановлюються 

урядом;  
 проведення аналізу та обґрунтування оцінки фіскальної політики, 

вироблення на цій  основі рекомендацій щодо її проведення; 
 інформування громадськості щодо стану управління публічними 

фінансами. 
По суті, головний сенс існування фіскальних інституцій, як пише  

професор Г. Копітц,  полягає в підтриманні дисципліни і прозорості державних 
фінансіву процесі прийняття політичних рішень, що в свою чергу допомагає 
зміцнити довіру до уряду [5]. Особливості місії незалежних інституцій в різних 
країнах не відміняють цієї сутності НФІ, але надають їй певного «забарвлення». 
Наприклад, незалежна фінансова інституція в Швеції створена з 
консультативною метою, а в Бельгії є рекомендуючою у сфері  бюджету [5]. 
Фіскальна інституція в Нідерландах дає оцінки, які служать основою для 
переговорів між партнерами по коаліції [4].  

В сучасній літературі існують різні погляди щодо можливостей створення 
кількох типів НФІ. Одна точка зору полягає в рекомендації створення 
незалежного фіскального органу, який спроможний замінити необхідність 
фіскальних правил. Мова йде про таку інституцію, якій делеговано прийняття 
рішень стосовно фіскальної політики. Вона є незалежною від уряду і являє 
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собою аналог центрального банку, який відповідає за державну грошово-
кредитну політику. Друга точка зору пов’язана з розглядом інституції, яка не 
проводить податково-бюджетну політику, але також є незалежною та здійснює 
моніторингові, дорадчі, оціночні, аналітичні і прогностичні функції [3]. 
Вважається, що інституції цього типу  покликані посилити дію фіскальних 
правил, виконуючи наглядову роль у дотриманні фіскальної дисципліни.  На 
практиці, країни створюють фіскальні інституції другого типу, а стосовно 
першого типу – існують тільки пропозиції про доцільність їх створення, але 
жоден з урядів ще не наважився делегувати свої повноваження з фіскальної 
політики незалежним інституціям [6] 

В Єврозоні ведеться дискусія про створення спільної фіскальної 
інституції, яка наглядала б за дотриманням фіскальної дисципліни усіма 
країнами-учасницями ЄС, а також координувала б їх роботу в кожній країні-
учасниці. Слід зазначити, що Єврокомісія визначає фіскальну інституцію як 
незалежний державний орган, інший ніж центральний банк, уряд чи парламент, 
який здійснює макроекономічні прогнози для бюджету, виконує моніторинг 
дотримання фіскальної дисципліни, робить аналіз і оцінку фіскальної політики 
та надає свої рекомендації щодо її проведення. Ця інституція  фінансується за 
рахунок державного бюджету або ресурсів центрального банку і діє незалежно 
від інших державних органів [7]. 

Досвід діяльності НФІ засвідчує про їх знаходження під повноваженнями 
законодавчої влади (переважно,  під назвою «парламентські бюджетні бюро») 
або виконавчої влади («фіскальні ради»). Вони значно різняться за рівнем і 
типом незалежності, домовленостями  між керівництвом, штатною 
чисельністю, бюджетом, широтою їх повноважень та функцій [2]. Як показує 
досвід практичної діяльності НФІ, лише невелика їх кількість  використовують 
власні методики макропрогнозування. Вони також відрізняються розмірами 
надання «нормативних порад», які пов’язані з успішним проведенням 
податково-бюджетної політики, а також виробленням бюджетної стратегії, що 
найкраще буде відповідати визначеним урядом цільовим програмам. Тільки 
половина з існуючих фіскальних інституцій надають позитивний аналіз [8], 
який відкриває можливості визначити шляхи досягнення нормативних цілей. 
До повноважень НФІ входить підготовка, оцінка і прогнози фіскальних і 
макроекономічних наслідків від запропонованих заходів для розгляду 
парламентами на законодавчому рівні. НФІ виробляють також короткострокові 
і середньострокові прогнози, які включають пропоновані фіскальні заходи та 
визначення обсягу доходів і видатків бюджету у майбутньому бюджетному 
періоді. Крім того, вони періодично готують довгострокові сценарії   та аналіз 
чутливості для конкретних варіантів політики, з чітко прописаними прогнозами 
макроекономічної і демографічної політики. Наприклад у Нідерландах, в ході 
виборчих кампаній НФІ оцінює економічні платформи основних політичних 
партій [8]. 

Крім завдань НФІ, перелічених раніше, до основних в різних країнах 
належать ще й такі:  
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- розроблення та врахування об’єктивного прогнозу основних 
макроекономічних показників, на основі яких розроблятиметься бюджет на 
наступний період; 

- проведення розрахунку наслідків для бюджету та економіки країни від 
запропонованих урядом різного роду пропозицій та рекомендацій; 

- здійснення попередньої оцінки достовірності, бажаності величини 
закладеного дефіциту державного бюджету, державного боргу, доходів і 
видатків бюджету тощо;  

- проведення аналізу довгострокової стійкості фіскальної політики та 
боргової стійкості; 

- надання нормативных рекомендацій і пропозицій щодо граничних 
значень дефіциту,  державного боргу  тощо. 

НФІ можуть також оцінювати податково-бюджетну політику діючого 
уряду, політичної опозиції, передвиборчі програми різних політичних сил в 
частині фіскальної політики та публічно їх оприлюднювати. Основним для НФІ 
залишається оцінка надійності діяльності урядута  прогнози з метою 
визначення стійкості державного боргу, заміру ризиків, пов'язаних з майбутнім 
економічним та соціальним розвитком країни.  

Попри численні існуючі проблеми і недоліки в цілому функціонування 
НФІ сприяє здійсненню об’єктивного прогнозу основних макроекономічних 
показників для розроблення бюджету на наступний період; уникненню 
формування бюджету на нереалістичних прогнозних показниках;виробленню 
нормативних рекомендацій і пропозицій щодо ефективного проведення 
фіскальної політики; здійсненню моніторингу проектів та ініціатив уряду тощо. 

НФІ має зазвичай дорадчо-наглядову природу, тому їх вплив на 
фіскальну політику держави  не завжди є гарантованим. Отже,необхідно 
розробляти методологічні основидля оцінки ефективності  функціонування 
НФІ. Також виникає потребав науково виваженихаргументах щодо практичних 
завдань і делегування функцій НФІ у сфері податково-бюджетної політики 
країни, адже це реальний крок до відкритості та прозорості у процесі прийняття 
урядом політико-правовихта соціально-економічних рішень.   

Висновки і пропозиції. Аналіз створення і функціонування НФІ в 
країнах – членах ЄС і США свідчить, що завдяки цьому підвищується якість 
податково-бюджетної політики, діяльності уряду у сфері економіки і фінансів. 
Тому світовий досвід створення і функціонування НФІ може бути корисним 
для формування незалежної фіскальної інституції в Україні. На наш погляд, 
існує гостра необхідність створення в Україні НФІ, зокрема Фіскального бюро, 
що здійснюватиме поглиблений аналіз стану та напрямків розвитку фіскальної 
політики, та Агентства управління державним боргом, яке контролюватиме 
реєстр державного боргу України, здійснюватиме аналіз структури державного 
боргу та розроблятиме напрямки удосконалення політики державного боргу та 
державного кредиту. При цьому доцільно взяти за основу головні принципи 
функціонування [9] НФІ, виходячи з досвіду інших країн та враховуючи 
особливості українського інституціонального середовища. Діяльність 
майбутніх НФІ необхідно спрямовувати на сприяння стійкості державних 
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фінансів, їх публічності та прозорості, аналіз й прогнозування основних 
бюджетних показників, з метою збалансування державного бюджету,  
вироблення ефективних політичних рішень у сфері фінансового господарства і 
управління ним. 

Функціонування НФІ уможливить проведення більш реалістичного 
аналізу податково-бюджетної політики, розроблення прогнозних рекомендацій, 
запобіганняряду негативних процесів у національній  економіці тощо. 
Проведений аналіз функціонування НФІ засвідчує, що  при інших рівних 
умовах вони можуть сприяти посиленню фінансової дисципліни завдяки 
присутності представників інституту громадянського суспільства в процесі 
моніторингу. Завдяки об’єктивному та публічному аналізу і прогнозуванню 
підвищиться якість бюджетно-податкової політики, з’явиться можливість 
реально уникнути прийняття неоптимальних для суспільства економічних 
рішень. 
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МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
РАЗВИТИЕМ В УКРАИНЕ 

 

THE ADMINISTRATIVE MECHANISMS OF ECOLOGICAL AND 
ECONOMIC DEVELOPMENT IN UKRAINE 

 

У статті визначено сутність механізмів управління, їх різновиди, сфери та суб'єкти 
реалізації. Сформована система механізмів управління еколого-економічним розвитком 
країни. Розкрито особливості реалізації механізмів управління еколого-економічним 
розвитком в Україні, звертаючи особливу увагу на правову основу. Сформульовано 
пропозиції щодо пріоритетності механізмів управління еколого-економічним розвитком в 
Україні з націленістю на формування конкурентної екологічної економіки. 

Ключові слова: механізми управління, еколого-економічний розвиток, екологічна 
економіка, екологічне законодавство. 

 

 В статье определена сущность механизмов управления, их видовое распределение, 
сферы и субъекты реализации. Сформирована система механизмов управления эколого-
экономическим развитием страны. Раскрыты особенности реализации механизмов 
управления эколого-экономическим развитием в Украине, обращая особое внимание на 
правовую основу. Сформулированы предложения относительно приоритетных механизмов 
управления эколого-экономическим развитием в Украине с нацеленностью на формирование 
конкурентной экологической экономики. 

Ключевые слова: механизмы управления, эколого-экономическое развитие, 
экологическая экономика, экологическое законодательство. 

 

 The essences of administrative mechanisms, types, areas, implementation subjects were 
identified. The system of administrative mechanisms of ecological and economic development of the 
country was formed. The features of the implementation of administrative mechanisms of ecological 
and economic development in Ukraine were uncovered, with particular attention to the legal 
framework. The proposals for priority administrative mechanisms of ecological and economic 
development in Ukraine with focus on the formation of competitive ecological economics were 
formulated. 

Keywords: administrative mechanisms, ecological and economic development, ecological 
economics, ecological laws. 

 

Постановка проблеми. Еколого-економічний розвиток входить до числа 
стратегічних пріоритетів для будь-якого суспільства. Даний вектор з особливою 
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силою актуалізується у найбільш розвинених суспільствах, які декларують 
втілення в життя Цілей Розвитку Тисячоліття. Саме такі суспільства беруть на 
себе функцію «локомотива» узгодження економічних та екологічних цілей, 
формуючи і впроваджуючи ідеологію сталого розвитку. 

Актуальним науковим напрямом на стику природничих, економічних, 
управлінських галузей знань постає дослідження системи механізмів 
управління еколого-економічним розвитком з обґрунтуванням найбільш 
затребуваних з них (поодиноко та в комбінуванні) до конкретних 
територіальних умов. Для України з’ясування таких механізмів є необхідним не 
лише з огляду на численні проблеми збереження довкілля і природно-
ресурсного потенціалу, але й пошуку переваг слідування моделі еколого-
економічного розвитку з продукуванням і впровадженням екологічних 
інновацій, забезпеченням прибутковості ресурсомістких видів економічної 
діяльності з оптимізацією використання природних ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати даного 
дослідження отримані з використанням напрацювань українських учених з 
питань еколого-економічного розвитку та механізмів управління ним. Щодо 
формулювання теоретичних основ дослідження і практичних проблем 
забезпечення еколого-економічного розвитку варто відзначити праці 
Т. Глубіцької, М. Голубця, О. Кузьменко, В. Трегобчука, Ю. Туниці, 
В. Шевчука та інших. Також слід відзначити праці з фокусом на управлінський 
аспект забезпечення еколого-економічного розвитку – З. Герасимчук, 
Б. Данилишин, Н. Демченко [2], Т. Діденко [3], В. Дідух [4], І. Касатонова [2], 
В. Кравців, М. Пашкевич [7], С. Похилько [8], І. Синякевич, О. Тур [9] та 
інших. 

Мета статті. Метою даного дослідження є обґрунтування пріоритетних 
механізмів управління еколого-економічним розвитком в Україні з націленістю 
на формування конкурентної екологічної економіки. Цілями при цьому будуть 
наступні: 

- визначити сутність механізмів управління, їх видовий розподіл, сфери і 
суб’єкти реалізації; 

- сформувати систему механізмів управління еколого-економічним 
розвитком країни; 

- розкрити особливості реалізації механізмів управління еколого-
економічним розвитком в Україні, звернувши особливу увагу на правову 
основу; 

- сформулювати пропозиції щодо пріоритетних механізмів управління 
еколого-економічним розвитком в Україні з націленістю на формування 
конкурентної екологічної економіки. 

Результати дослідження. Етимологія поняття «механізм» розкриває його 
грецьке походження: μηχαυή – знаряддя, пристрій. З теорії державного 
управління відомо, що механізм у найпростішому значенні розглядають як 
інструмент, а в більш ширших контекстах – як процес, сукупність складових 
(структурний підхід) і систему [1, с. 45]. Через допустимість таких доволі 
різних підходів у наукових колах часто виникають суперечки. Тут слід 
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підкреслити, що різні автори мають право на свою позицію у трактуванні 
механізму. 

У даній публікації досліджуються механізми управління еколого-
економічним розвитком на рівні країни. Їх множинність («механізми») апріорі 
вказує на авторське розуміння поняття механізму як інструменту, способу 
впливу суб’єкта на об’єкт. При цьому звертаємо увагу, що механізми можуть 
прив’язуватись до різних управлінських категорій – управління, регулювання, 
політики. У випадку розгляду механізмів, що реалізуються конкретними 
інститутами (державними, суспільними) слід їх вивчати у взаємозв’язку з 
політикою. Регулюючий аспект вказує на врахування дії механізмів 
саморегулювання ринку. «Управління» є більш категоричним поняттям, що 
вказує на директивний підхід впливу (рис. 1). Щодо еколого-економічного 
розвитку в Україні питання управління є дуже актуальним, адже деформований 
ринок природних ресурсів, сировинно виснажлива структура економіки 
вимагають конкретного державного втручання за означеними концептуальними 
пріоритетами. Тому важливо зосереджувати свою увагу саме на управлінських 
питаннях забезпечення еколого-економічного розвитку.  

 
Рис. 1. Система управлінських понять та особливості їх застосування щодо 

еколого-економічного розвитку країни 
* Джерело: розроблено автором  
 

Вітчизняні науковці при вивченні процесів еколого-економічного 
розвитку практично завжди звертаються до практики впливу на них, тобто 
досліджують управлінські аспекти. Такі дослідження проводяться на різних 
рівнях – починаючи від глобального і завершуючи еколого-економічними 
системами окремих ареалів і навіть підприємств (екологічний менеджмент). У 
територіально-обмежених рамках учені піднімають питання реалізації 
мікромеханізмів, спрямованих на управління перехідними процесами, що 
виникають під впливом факторів структури елементарних складових еколого-
економічної системи [7, с. 146]. У більшості ж випадків механізми 
досліджуються з позиції їх різнобічного впливу. Це обумовлено тим, що 
еколого-економічна складова пронизує всі сфери життєдіяльності суспільства: 
від політико-економічної до науково-культурної, втягуючи в процеси 

Політика – діяльність 
державних структур у 
визначеній сфері 

Еколого-економічна політика – діяльність державних 
структур щодо узгодження цілей економічного та 

екологічного розвитку 

Управління – вплив суб’єкта на 
об’єкт без врахування 

можливостей саморозвитку, дії 
середовищних умов 

Управління еколого-економічним розвитком – система 
методів і способів впливу на процеси економічного та 

екологічного розвитку з чітким встановленням 
результатів їх взаємодії 

Регулювання – вплив суб’єкта 
на об’єкт з врахуванням 
середовищних умов 

Регулювання еколого-економічного розвитку – система 
методів і способів впливу на процеси економічного та 
екологічного розвитку з врахуванням дії ринкових 

механізмів 
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забезпечення раціонального природокористування й охорони навколишнього 
середовища величезні трудові та фінансові ресурси [2, с. 32]. 

Також у дослідженнях українських учених знаходимо співставлення 
механізмів управління еколого-економічним розвитком у системі управління 
територіальним (державним, регіональним, локальним) розвитком. Так, як 
зазначає С. Похилько, і це цілком закономірно, що механізми управління 
формуються залежно від специфіки ресурсного забезпечення регіону [8, с. 20]. 
Таким чином, механізми управління еколого-економічним розвитком багато в 
чому закладають основи загального територіального розвитку, визначаючи 
ресурсний потенціал території, а звідси – її економічну структуру, інвестиційну 
та міграційну привабливість, інші важливі соціально-економічні 
характеристики. 

Механізми управління еколого-економічним розвитком доповнюють інші 
функціональні напрями у сфері природоохоронної діяльності, становлення 
екологічної економіки. Зокрема вітчизняними вченими досліджуються 
економічні механізми природокористування і природоохоронної діяльності 
(екологічного регулювання), економічні механізми реалізації екологічної 
політики, механізми регулювання еколого-економічних процесів, врешті – 
механізми сталого розвитку. Підкреслюємо, що особливістю механізмів 
управління еколого-економічним розвитком є їх спрямованість на узгодження 
процесів економічної (комерційної) діяльності з екологічними цілями. Мова йде 
про збереження довкілля як середовища безпечного і комфортного проживання 
нинішнього та наступних поколінь з оптимізацією використання природних 
ресурсів. Фактично основне практичне значення досліджуваних нами 
механізмів полягає в стимулюванні еколого-орієнтованого способу ведення 
господарської діяльності суб’єктів національної економіки [9, с. 40]. 

Узагальнюючи фокуси досліджень українських учених, можемо виділити 
основні класифікаційні підходи до визначення видів механізмів управління 
еколого-економічним розвитком: 

- залежно від суб’єкта реалізації: реалізовані державою, реалізовані 
недержавними інститутами (громадянське суспільство); 

- залежно від просторової вимірності: механізми глобального впливу, 
механізми інтеграційного впливу (на рівні інтеграційних утворень), механізми 
державного впливу, механізми локального впливу; 

- залежно від об’єктної спрямованості: комплексні механізми (спрямовані 
на всі процеси), мікромеханізми (спрямовані на перехідні процеси в окремих 
елементах еколого-економічної системи); 

- залежно від цілі: механізми формування ресурсів, механізми 
нагромадження ресурсів, механізми використання ресурсів, механізми 
відтворення ресурсів, механізми охорони ресурсів; 

- залежно від характеру впливу: прямі, непрямі; 
- залежно від наслідків впливу: стимулюючі, обмежуючі, нівелюючі, 

контролюючі; 
- залежно від способу впливу: адміністративно-правові, інституційні, 

фінансово-економічні, інформаційні. 
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Останній класифікаційний підхід дозволяє найбільш конкретно дослідити 
варіативність управління еколого-економічним розвитком. У табл. 1 опишемо, 
які інструменти і способи впливу передбачають адміністративно-правові, 
інституційні, фінансово-економічні та інформаційні механізми управління 
еколого-економічним розвитком, що можуть реалізовуватись на рівні країни. 

Таблиця 1 
Механізми управління еколого-економічним розвитком країни 

№ 
з/п 

Група 
механізмів 

Інструменти, способи 

1 

Адміністра-
тивно-
правові 
механізми 

- Законодавча база (ратифіковані норми міжнародного права, міжнародні 
договори, чинне законодавство, у т.ч. стратегії і цільові програми) 
- Стандарти, гранично допустимі норми концентрації забруднюючих речовин, 
викидів, скидів шкідливих речовин у водойми і т.д. 
- Норми видобутку корисних копалин 
- Дозволи й ліцензії (на добування, переробку і т.д.), договори концесії 
- Норми зносу основних фондів 
- Екологічні права, квоти 
- Штрафи, екологічні злочини 

2 
Інститу-
ційні 

- Просторові утворення зі спеціальним режимом господарювання (спеціальні 
економічні зони з підтримкою екологічно чистого виробництва і т.д.) 
- Природні території й об’єкти та штучно створені об’єкти, що формують 
природно-заповідний фонд країни 
- Природозберігаюча інфраструктура  
- Фонди (державні з запасами корисних копалин), реєстри  
- Позабюджетні фонди охорони навколишнього природного середовища 
- Організації (державні, недержавні) та їх політика 
- Міжгалузеві, громадські утворення 

3 
Фінансово-
економічні 

- Бюджетне фінансування природоохоронних заходів 
- Виплати і відшкодування витрат, субсидії й дотації (під енергоощадні 
технології і т.д.) 
- Державні замовлення і закупівлі (технології, продукція, роботи) 
- Екологічні інвестиції 
- Екологічні інновації 
- Ресурсозберігаючі технології 
- Структурні зміни (співвідношення ресурсомістких, екологічно орієнтованих 
виробництв) 
- Цінове регулювання з урахуванням ресурсомісткості продукції 
- Екологічне оподаткування, у тому числі мито, акцизи, податки, плати, збори, 
платежі 
- Кредитування екологічних (соціальних) проектів 
- Цільова донорська допомога, грантове фінансування (міжнародні фонди) 

4 
Інформа-
ційні 

- Облік і моніторинг використання природних ресурсів, оцінка впливу 
виробництва на навколишнє середовище 
- Промоція з формуванням екологічної свідомості і відповідальності 
- Екологічна освіта й виховання 
- Підготовка фахівців екологічного профілю 
- Протекціонізм екологічно орієнтованого виробника 

* Джерело: розроблено автором 
 

Наведені у табл. 1 інструменти державного управління еколого-
економічним розвитком можуть реалізовуватись як державними органами, так і 
з залученням недержавних інститутів. При цьому має зберігатись директивний 
характер управлінських рішень. Правову основу цьому формує екологічне 
законодавство. Особливу роль у ньому відіграють нормативно-правові 
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документи стратегічного й програмного характеру. Станом на кінець 2016 року 
основними програмно-стратегічними нормативами щодо еколого-економічного 
розвитку виступають: 

- Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» (2015 рік прийняття); 
- Основні засади (Стратегія) державної екологічної політики України на 

період до 2020 року (2010 рік); 
- Енергетична стратегія України на період до 2030 року (2013 рік); 
- державні цільові екологічні програми, серед яких діючі і вже не діючі – 

розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року (2011 
рік), проведення моніторингу навколишнього природного середовища (2007 
рік); припинення виробництва та використання озоноруйнівних речовин на 
2004-2030 роки (2004 рік), протизсувних заходів на 2005-2014 роки (2004 рік), 
реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі 
сталого розвитку на 2003-2015 роки (2003 рік), формування національної 
екологічної мережі України на 2000-2015 роки (2000 рік) та інші. 

Щодо ефективності реалізації державних цільових екологічних програм 
якісне дослідження проведене науковцем А. Лесь [6]. Аналізуючи структуру 
розподілу державних цільових програм у розрізі відомств, автор стверджує, що 
найбільша кількість документів з екологічним компонентом ініційована 
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України. Далі йдуть Міністерство екології та природних ресурсів, 
Міністерство аграрної політики та продовольства, Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій. Цей приклад доводить необхідність міжгалузевого 
підходу в реалізації механізмів управління еколого-економічним розвитком 
країни. У праці А. Лесь також піднімається питання не стільки повноти 
фінансування державних екологічних програм, скільки їх ефективності. 
Очевидно, затребуваною є більш конкретна їх орієнтація з формуванням 
сприятливих передумов становлення екологічної економіки. Тобто мова йде 
про таку модель економічного розвитку країни, при якій екологічно орієнтовані 
інновації забезпечують економічне зростання і задоволення потреб суспільства.  

В останні роки екологічне законодавство України зазнає очікуваних 
адаптацій до європейських вимог – з огляду на євроінтеграційний вектор 
розвитку нашої держави (Угода про асоціацію між Україною та ЄС: Додаток 
ХХХ, Глава 6 «Навколишнє середовище», Розділ V «Економічне та галузеве 
співробітництво»). Серед останніх законодавчих новацій – заміна екологічної 
експертизи оцінкою впливу виробництва на навколишнє середовище, 
розширення доступу громадськості до екологічної інформації, узгодження 
заборонених знарядь добування об’єктів тваринного світу, дозвіл на 
господарську діяльність на територіях природно-заповідного фонду країни, 
однак з чіткою відповідністю встановленим стандартам, розвиток інтегрованої 
дозвільної системи для суб’єктів бізнесу щодо водокористування, викидів 
забруднювальних речовин і т.д. [5]. Концептуально зміни в екологічному 
законодавстві України згідно норм ЄС спрямовані на впровадження 
«precautionary principle» (принципу прийняття запобіжних заходів), що є дуже 
затребуваним для вітчизняних реалій. 
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Слід зазначити, що в Україні вдосконалення адміністративно-правових 
механізмів управління еколого-економічним розвитком слід здійснювати не 
стільки через впровадження нових норм, скільки з контролем виконання діючих 
положень. Складна соціально-економічна й політична ситуація призводять до 
шокуючи практик грубого порушення норм екологічного законодавства – як з 
боку крупних бізнесових груп, так і з боку простих громадян. Приклади можна 
шукати, розпочинаючи зі стихійного видобутку бурштину на Рівненщині і 
завершуючи організацією великого бізнесу в Україні, який майже повністю 
зосереджений у руках олігархічних груп та розвивається завдяки використанню 
природних ресурсів (аграрний бізнес (використання ґрунтів), металургія, 
енергетика, гірничо-видобувна, нафто- й газопереробна промисловість і т.д.). 

Суб’єктивний інтерес до використання природних ресурсів й організації 
на цій основі високоприбуткового бізнесу практично унеможливлюють 
ефективну реалізацію механізмів управління еколого-економічним розвитком в 
Україні. Незважаючи на це, слід поступово впроваджувати кращі практики 
забезпечення еколого-економічного розвитку, спрямовані на формування 
конкурентної екологічної економіки.  

Як пише В. Дідух, існуючий в Україні економічний механізм 
екологічного управління здебільшого оперує групою таких регуляторів 
екологічної поведінки товаровиробників, які змушують їх обмежувати свою 
природоруйнівну діяльність згідно з вимогами нормативних актів, постанов і 
законів; однак явна спрямованість вітчизняного економічного механізму 
екологічного регулювання на пріоритет методу «батога» стосовно 
природокористувачів, які працюють у нинішніх складних економічних і 
соціальних умовах, аж ніяк не стимулює їхню зацікавленість у дотриманні 
екологічних норм та зниженні техногенних навантажень на природу [4, с. 6-7]. 
Тому в основу всіх управлінських рішень слід закладати, в першу чергу, 
мотиваційний сенс до природоощадної діяльності, продукування і 
впровадження екологічних інновацій.  

З огляду на існуючий в Україні досвід управління еколого-економічним 
розвитком, вважаємо, що в першу чергу слід покращувати реалізацію 
наступних механізмів з націленістю на формування екологічної економіки: 

1. Відносно стимулювання екологічно орієнтованого виробництва й 
становлення екологічної економіки: 

- впроваджувати практику оцінку впливу виробництва на навколишнє 
середовище згідно стандартів ЄС, що сприятиме поступовій демонополізації 
ринку природних ресурсів з об’єктивними сплатами з боку представників 
великого бізнесу платежів за забруднення довкілля, мотивації оптимізації 
ресурсокористування; 

- реалізовувати конкретні державні цільові екологічні програми на рівнів 
регіонів (максимальне врахування територіальної специфіки) з формуванням 
специфічних просторових утворень інноваційної діяльності, у межах яких 
забезпечувалось б продукування і впровадження екологічних інновацій, 
створювались сприятливі умови для екологічних інвестицій (під 
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природоощадні технології відповідно до кліматичних, інших природних умов 
відповідних територій); 

- розвивати банківський сектор з пропозицією послуг для 
екологоорієнтованих виробників – надання пільгових екологічних кредитів з 
одночасною реалізацією жорсткої кредитної політики для суб’єктів бізнесу, 
орієнтованих на екологічно небезпечні виробництва; 

2. Відносно «економізації» екологічного законодавства. У рамках цього 
пріоритету цілком погоджуємось з ідеєю Т. Діденко, яка під «економізацією» 
екологічного законодавства розглядає втілення в зміст екологічного 
законодавства такого економічного механізму, який би був максимально 
вигідним для врегулювання екологічних відносин: охорони навколишнього 
природного середовища, забезпечення екологічної безпеки та раціонального 
природокористування [3, с. 66]. Наступним кроком у подальшому розвитку 
екологічного законодавства з окресленої проблеми має стати вдосконалення та 
впровадження конкретного економічного механізму в галузі екологічних 
відносин, який, крім інших чинників, дасть змогу забезпечити необхідний 
баланс між економічними та екологічними інтересами й зробити економіку 
екологічною [3, с. 66]. 

3. Відносно розвитку спеціальної інфраструктури поводження з 
відходами, у тому числі їх переробки: 

- з пріоритетом застосування фінансово-економічних механізмів 
підтримувати розвиток безвідходного виробництва; 

- з пріоритетом застосування фінансово-економічних механізмів 
забезпечувати розвиток екологічної інфраструктури, мережі сміттєпереробних 
заводів з неприпустимістю формування стихійних звалищ відходів (як 
побутових, так і промислових, зокрема кольорових і чорних металів); 

4. Відносно контролю за дотриманням реалізації управлінських рішень 
щодо узгодження економічних інтересів та екологічних цілей: 

- здійснювати протидію стихійній і масовій вирубці лісів; 
- здійснювати протидію стихійному видобутку бурштину з 

впровадженням механізмів укладення договорів концесії; 
5. Відносно формування екологічної культури і свідомості населення: 
- підвищувати штрафи за забруднення довкілля, здійснювати контроль за 

об’єктивністю їх сплати з висвітленням інформації в ЗМІ; 
- посилення правових та матеріально-технічних можливостей лісників 

щодо контролю за лісом; 
- періодичне проведення толок на рівні навчальних закладів і 

територіальних громад з висвітленням інформації в ЗМІ; 
- нівелювати суб’єктивізм діяльності екологічних неурядових організацій 

з метою формування належних громадських основ реалізації механізмів 
управління еколого-економічним розвитком.  

Визначені пріоритети вказують на першочергові напрями покращення 
механізмів управління еколого-економічним розвитком в Україні. На практиці 
найбільш важким завданням безумовно постає демонополізації ринку 
природних ресурсів. У даному аспекті українське суспільство великі надії 
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покладає на процес євроінтеграції – з наступним впровадженням кращих 
стандартів екологічної політики та екологізації економіки. 

Висновки і пропозиції. Механізми управління еколого-економічним 
розвитком країни охоплюють різні інструменти адміністративно-правового, 
інституційного, фінансово-економічного, інформаційного характеру. Ефективна 
їх реалізації вимагає комплексного підходу з комбінуванням різних видів. Для 
України питання ефективності реалізації управлінських механізмів 
ускладнюється суб’єктивними впливами з контролем ринку природних ресурсів 
великим бізнесом. Щоб подолати таку тенденцію є необхідним сильний вплив 
країн ЄС з впровадженням екологічних європейських стандартів, а також вплив 
громадянського суспільства на управлінські рішення екологічного характеру. 
Ці два чинника можуть забезпечити вихід України з ресурснозалежної 
економіки та спричинити перехід до економіки екологічної. Тому актуальним 
напрямом подальших досліджень має бути обґрунтування пріоритетів 
формування екологічної свідомості і культури українського суспільства з 
виявленням найбільше ефективних форм громадянського контролю за 
реалізацією механізмів еколого-економічного розвитку в країні. 
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Серія ДК № 188 від 19.09.2000 р. 
Формат 60/84/8 Підписано до друку: 18.01.2017 р.Наклад 150 прим.

mailto:ecofin.at.ua@gmail.com�
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина) 
приглашают принять участие в Международных научно-практических конференциях: 

 

Название конференции Дата проведения 
Последний срок 

подачи материалов 

Срок выхода из 
печати эл.версии 

сборника 
Современные научные 
исследования, Montreal, Canada 

27 января 2017 26 января 2017 15 февраля 2017 

Актуальные вопросы современной 
науки, Taunton, United States of 
America 

24 февраля 2017 23 февраля 2017 15 марта 2017 

Стратегии развития науки и 
образования, Namur, Belgique 

30 марта 2017 29 марта 2017 15 апреля 2017 

Научные исследования: тенденции 
и перспективы, Mexico City, Mexico 

28 апреля 2017 27 апреля 2017 15 мая 2017 

Актуальные вопросы современной 
науки, Valencia, Venezuela 

26 мая 2017 25 мая 2017 15 июня 2017 

Приоритетные научные 
направления, Plovdiv, Bulgaria 

30 июня 2017 29 июня 2017 15 июля 2017 

Проблемы и перспективы развития 
научной мысли, Pretoria, South 
Africa 

28 июля 2017 27 июля 2017 15 августа 2017 

Перспективы научных 
исследований, Dublin, Ireland 

25 августа 2017 24 августа 2017 15 сентября 2017 

Наука и практика: инновационный 
подход, Paris, France 

29 сентября 2017 28 сентября 2017 15 октября 2017 

Мировое научное пространство, 
Coventry, United Kingdom 

27 октября 2017 26 октября 2017 15 ноября 2017 

Наука и общество, Roma, Italy 24 ноября 2017 23 ноября 2017 15 декабря 2017 
Наука и образование, Nürnberg, 
Deutschland 

25 декабря 2017 24 декабря 2017 15 января 2017 
 

ТТееммааттииччеессккииее  ннааппррааввллеенниияя  ккооннффееррееннцциийй::  
Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством.  
Секция 2. Международная экономика. 
Секция 3. Экономика и управление предприятием.  
Секция 4. Развитие производительных сил и региональная экономика.  
Секция 5. Деньги, финансы и кредит.  
Секция 6. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  
Секция 7. Налогообложение и бюджетная система. 
Секция 8. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности. 
Секция 9. Математические методы в экономике. 
Секция 10. Государственное управление, самоуправление и государственная служба. 
Секция 11.Право. 
Секция12. Экономика туризма. 
Секция13. Менеджмент. 
Секция14.Маркетинг. 
Секция15.Психология, педагогика и образование. 
Форма участия в конференции – заочная (дистанционная). 
Рабочие языки конференции: английский, русский, немецкий, французский, украинский и др. 
Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей и разосланы 
авторам, а так же доступны в электронном виде на сайте http://conf.at.ua   

Координатор конференции: 
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна 
Viber, моб. тел. +38 (068) 851-75-52 
Skype: svetlana16471 
E-mail: conf.at.ua@gmail.com  
Сайт конференції: http://conf.at.ua 

http://conf.at.ua/�
mailto:conf.at.ua@gmail.com�
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График публикации коллективных научных монографий на 2017 год 

Название конференции, исходные данные издательства 
Срок предоставления 

материалов 
Срок выхода эл. 

версии  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Страховой рынок: отечественный и зарубежный опит. SAUL 
Publishing Ltd, Dublin, Ireland 28 Января 2017 Февраль 2017 

Информационная экономика: знание, конкуренция и рост. 
C.E.I.M., Valencia, Venezuela 28 Января 2017 Февраль 2017 

Проблемы занятости и безработицы.  
GPG Publishing Group, Pretoria, South Africa 28 Февраля 2017 Март 2017 

Интеграционные процессы в мировой экономике. 
Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, United States 
of America 

28 Марта 2017 Апрель 2017 

Экономика знания: состояние, тенденции, перспективы. 
Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal 28 Марта 2017 Апрель 2017 

Национальная безопасность: теория, методология, практика. 
Discovery Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, India 28 Апреля 2017 Май 2017 

Государственно-частное партнерство в условиях 
инновационного развития экономики. 
Edizioni Magi, Roma, Italy 

28 Апреля 2017 Май 2017 

Конкурентоспособность предпринимательских структур: 
методы оценки и стратеги повышения. 
Thorpe Bowker. Melbourne. Australia 

28 Мая 2017 Июнь 2017 

Социальная экономика: теория и практика. 
Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand 28 Мая 2017 Июнь 2017 

Учет, анализ и аудит: теория и практика. 
Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom 28 Июня 2017 Июль 2017 

Туристическая индустрия: проблемы и решения. 
CARICOM, BARBADOS 28 Июня 2017 Июль 2017 

Тенденции развития банковской системы в современных 
условиях. Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE 28 Июля 2017 Август 2017 

Маркетинг: новые тенденции и перспективы.  
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada 28 Июля 2017 Август 2017 

Проблемы развития денежно-кредитной системы. 
Les Editions L'Originаlе, Paris, France 28 Августа 2017 Сентябрь 2017 

Стратегические системы в управлении. EDEX, Madrid, España 28 Августа 2017 Сентябрь 2017 
Внешнеэкономичсекая деятельность: проблемы и 
перспективы. Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, 
China 

28 Сентября 2017 Октябрь 2017 

Инвестиции и инновационное развитие: теория и практика. 
SAUL Publishing Ltd, Dublin, Ireland 28 Сентября 2017 Октябрь 2017 

Проблемы и перспективы развития финансовой системы. 
«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. 
Vienna 

28 Октября 2017 Ноябрь 2017 

Управление экономическими системами.  
Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland 28 Октября 2017 Ноябрь 2017 

Налоговая система: социально-экономический аспект. 
FIDELITE EDITIONS, Namur, Belgique 28 Ноября 2017 Декабрь 2017 

Модели управления в рыночной экономике. AMEET Sp. z o.o., 
Lodz, Poland 28 Ноября 2017 Декабрь 2017 

Социально-экономическое развитие регионов. 
Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, 
Bulgaria 

28 Декабря 2017 Январь 2018 

Экономика природопользования.  
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico 

28 Декабря 2017 Январь 2018 

http://www.inbooker.com/ru/store/member/ic603�
http://www.inbooker.com/ru/store/member/dj209�
http://www.inbooker.com/ru/store/member/ge370�
http://www.inbooker.com/ru/store/member/if912�
http://www.inbooker.com/ru/store/member/fj091�
http://www.inbooker.com/ru/store/member/ic603�
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

Инновационные процессы в образовании. 
AMEET Sp. z o.o., Lodz, Poland 

28 Января 2017 Февраль 2017 

Стратегии развития науки, образования и производства. 
FIDELITE EDITIONS, Namur, Belgique 

28 Февраля 2017 Март 2017 

Государственная политика в сфере образования. 
Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland 

28 Февраля 2017 Март 2017 

Инклюзивное обучение и воспитание: результаты, проблемы 
и перспективы развития. EDEX, Madrid, España 

28 Февраля 2017 Март 2017 

Современные технологии в педагогической науке. 
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada 

28 Марта 2017 Апрель 2017 

Психолого-педагогические особенности интелектуального 
воспитания. Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand 

28 Апреля 2017 Май 2017 

Теория и методика дополнительного образования. 
Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China 

28 Мая 2017 Июнь 2017 

Методология, теория и практика преподавания иностранных 
языков. Les Editions L'Originаlе, Paris, France 

28 Июня 2017 Июль 2017 

Актуальные вопросы социальной педагогики. 
CARICOM, BARBADOS 

28 Июля 2017 Август 2017 

Образование и воспитание: методология и практика.  
Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE 

28 Августа 2017 Сентябрь 2017 

Педагогика высшей школы: методология и практика. Edizioni 
Magi, Roma, Italy 

28 Сентября 2017 Октябрь 2017 

Дополнительное образование: проблемы, поиски, решения. 
Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal 

28 Октября 2017 Ноябрь 2017 

Проблемы и тенденции развития школьного образования.  
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico 

28 Ноября 2017 Декабрь 2017 

Вопросы педагогической и коррекционной психологии. Thorpe 
Bowker. Melbourne. Australia 

28 Декабря 2017 Январь 2018 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Политико-правовые и административные проблемы развития 
местного самоуправления. Edizioni Magi, Roma, Italy 

28 Января 2017 Февраль 2017 

Судебная система на современном этапе развития. 
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada 28 Февраля 2017 Март 2017 

Трудовое законодательсвто: отечественный и зарубежный 
опит. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal 28 Марта 2017 Апрель 2017 

Конституционное право: проблемы и перспективы развития. 
Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, United States 
of America 

28 Апреля 2017 Май 2017 

Основные направления развития современной 
юриспруденции. Agenda Publishing House, Coventry, United 
Kingdom 

28 Мая 2017 Июнь 2017 

Корпоративное право: вопросы теории и практики. 
Les Editions L'Originаlе, Paris, France 28 Июня 2017 Июль 2017 

Социальное законодательство в условиях глобализации.  
Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland 

28 Июля 2017 Август 2017 

Гражданское право и гражданский процесс: тенденции 
развития. EDEX, Madrid, España 28 Августа 2017 Сентябрь 2017 

Право и Интернет.  Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand 28 Сентября 2017 Октябрь 2017 

Уголовное право, криминалистика и криминология: 
теоретические и практические аспекты. FIDELITE EDITIONS, 
Namur, Belgique 

28 Октября 2017 Ноябрь 2017 

Нотариальное право: теория и практика. 
Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China 28 Ноября 2017 Декабрь 2017 

Полиция как институт общества. 
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico 28 Декабря 2017 Январь 2018 
 

http://www.inbooker.com/ru/store/member/fj091�
http://www.inbooker.com/ru/store/member/ge370�
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Авторам выдаются справки об участии в разработке научных хозрасчетных тем: 
 

1) Формирование механизма эффективного регулирования и управления экономической 
деятельностью предприятий (№ государственной регистрации 0113U007514). 
2) Теория и практика управленческого и бухгалтерского учета, анализа и аудита деятельности 
субъектов хозяйствования (№ государственной регистрации 0113U007515). 
3) Разработка концепции обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации 
мировой экономики (№ государственной регистрации 0113U007516). 
4) Проблемы социально-экономического развития предпринимательства (№ государственной 
регистрации 0114U006191). 
5) Формирование и совершенствование механизма устойчивого развития экономических систем (№ 
государственной регистрации 0114U006192). 
6) Повышение эффективности управления предприятиями различных организационно-правовых 
форм в условиях финансово-экономической нестабильности» (№ гос. регистрации 0114U006193). 
7) Социально-экономические проблемы менеджмента (№ гос. регистрации 0114U006189). 
8) Проблемы занятости и регулирования трудовых отношений в отраслях экономики (№ гос. 
регистрации 0114U006190). 
9) Методологические и практические основы экономики природопользования» (№ гос. регистрации 
0114U006194). 
 
Координатор – секретарь оргкомитета  
кандидат экон. наук, Дробязко Светлана Игоревна 
тел. +38 (068) 851-75-52 
E-mail: ecofin.at.ua@gmail.com  
Сайт: http://ecofin.at.ua 

mailto:ecofin.at.ua@gmail.com�
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина) 

приглашает принять участие в  
Постоянно действующем международном семинаре-стажировке: 

«Инновационные технологиии в науке и образовании: европейский опыт» 
Academy J. Dlugosza in Czestochowa (Poland) 

 
Целевая группа: профессорско-преподавательский состав, руководители высших 

учебных заведений, аспиранты, докторанты, магистранты, представители органов 
государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий, 
финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица. 
 

Руководитель программы:  
professor of Academy J. Dlugosza in Czestochowa (Poland), 

Dr.hab., MBA, 
Walery Okulicz-Kozaryn 

 
Форма участия - заочная (дистанционная). Для удобства участников, все занятия 

проводятся на русском языке. 
Участие в семинаре-стажировке возможно в трех вариантах: Минимальном, Базовом, 

Профи.  
Все варианты реализуются индивидуально, с помощью инновационных 

образовательных технологий. Участие в семинаре-стажировке автоматически является 
эффективным инструментом роста педагогического мастерства. 

 

Начало Семинара-стажировки – в течение 2-4 дней с даты проведения платежа. 
В стоимость участия входят следующие расходы: участие в международном 

семинаре-стажировке, публикация статьи в сборнике научных статей, получение 
сертификата международного образца о прохождении программы повышения квалификации, 
стоимость рассылки сборника статей и сертификата международного образца о прохождении 
программы повышения квалификации заказным письмом.  

Рабочие языки публикации статей: английский, русский, польский, немецкий, 
французский, украинский и др. 

 
Контактная информация: 
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна 
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 (Viber) 
Skype: svetlana16471 
E-mail: conf.at.ua@gmail.com  
Сайт: http://conf.at.ua 

mailto:conf.at.ua@gmail.com�
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина) 

приглашает принять участие в  
Международном еминаре-стажировке: 

«Наука и образование: европейский опыт» 
European academy of sciences (Coventry, United Kingdom) 

Целевая группа: профессорско-преподавательский состав, руководители высших 
учебных заведений, аспиранты, докторанты, магистранты, представители органов 
государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий, 
финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица. 

 

Форма участия - заочная (дистанционная).  
 

Программа Международного семинара-стажировки: 

Публикация статьи в сборнике статей 
или научном журнале 

36 ч 72 ч 108 ч 

Стоимость, ЕВРО * 100 150 200 
 

* Эквивалент в гривне или российских рублях по коммерческому курсу на дату оплаты. 
Платежные реквизиты для оплаты организационного взноса высылаются участникам дополнительно. 
 
В стоимость участия входят следующие расходы: публикация статьи в сборнике 

научных статей или научном журнале, получение сертификата международного образца о 
прохождении программы повышения квалификации, стоимость рассылки сборника статей 
(научного журнала) и сертификата международного образца о прохождении программы 
повышения квалификации заказным письмом.  

Рабочие языки публикации статей: английский, русский, польский, немецкий, 
французский, украинский и др. 

 
Контактная информация: 
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна 
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 (Viber) 
Skype: svetlana16471 
E-mail: conf.at.ua@gmail.com  
Сайт: http://conf.at.ua 
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ»  

оказывает услуги по: 

 

 - разработке макета для издания в типографии и/или печать по 

макету автора различных видов полиграфической продукции: монографий 

(авторских и коллективных), книг, брошюр, учебников, учебных пособий, 

сборников статей и материалов конференций и других материалов в мягком и 

твердом переплете без ограничения тиража (от 1 до 1000 экземпляров); 

 - профессиональной корректуре текста; 

 - профессиональному переводу текста на: русский, английский, 

немецкий, французский, украинский и другие языки; 

 - присвоению выходных данных (УДК, ББК) и ISBN Австралии, 

Австрии, Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, США, Украины; 

 - размещению научных работ в научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU и в Российском индексе научного цитирования. Разместить 

можно как новые научные работы, так и труды, изданные под Вашим 

авторством ранее. 

Подробная информация на сайте журнала: http://ecofin.at.ua/ 

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

http://ecofin.at.ua/�


ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪спецвипуск 144

Редакция научного журнала "ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ" приглашает к 
сотрудничеству в рамках опубликования научных статей докторов и кандидатов наук, 
молодых ученых, докторантов, аспирантов, соискателей, адъюнктов, магистрантов, 
студентов, молодых специалистов, преподавателей, научных работников, практиков. 

 

ISSN 2311-3413  
 Журнал включен в международные наукометрические базы: 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 
Index Copernicus International (импакт-фактор ICV 5,35  из 9) 
Ulrich's Periodicals Directory 
Полные тексты статей представлены в Научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU  
 
Периодичность - 1 раз в месяц 
 

Язык издания: украинский, русский, английский. 
 

Прием статей – до 28 числа каждого месяца. 
К публикации принимаются статьи, оформленные в соответствии со следующими 

требованиями:  
1. Объем статьи – 10-25 страниц, включая иллюстрации, таблицы, графики, список 

литературы.  
 поля верхнее и нижнее, левое и правое – 2,0 см. 
 межстрочный интервал – 1,5 
 шрифт «Times New Roman» – 14 
 абзацный отступ – 1,25 см (не допускается создание отступа с помощью 

клавиши Tab и знаков пропуска); 
 текст выравнивается по ширине; 
 ориентация – книжная, без переносов, без постраничных сносок. 
2. Ссылки на источники необходимо делать по тексту в квадратных скобках с 

указанием номеров страниц в соответствии источником. Например: [2] или [5, с. 131]. 
3. Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке. 
4. Рисунки, таблицы и графики должны иметь названия, а в случае если их в статье 

несколько, то  и нумерацию. 
   
Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
 
Главный редактор: 
кандидат экон. наук, Дробязко Светлана Игоревна 
тел. +38 (068) 851-75-52 
E-mail: ecofin.at.ua@gmail.com  
Сайт: http://ecofin.at.ua 
 

http://elibrary.ru/�
mailto:ecofin.at.ua@gmail.com�
http://ecofin.at.ua/�

