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ВПЛИВ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА  
НА ЇЇ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

ВЛИЯНИЕ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА ЕЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

IMPACT OF DEPRECIATION POLICY OF THE COMPANY  
ON ITS INVESTMENT POTENTIAL

Анотація. У статті висвітленні основні аспекти амортизаційної політики України в контексті сучасного соціально- 
економічного розвитку. Амортизаційна політика є складовою частиною загальної науково-технічної політики держави. 
Вона виступає в якості найважливішого важеля впливу держави на економічні процеси в країні. У першу чергу, амор-
тизаційна політика впливає на процес оновлення основних виробничих фондів, прискорення темпів науково-технічного 
прогресу, інвестиційної діяльності, а  через них і  на ефективність суспільного виробництва. Амортизаційна політика, 
являючись комплексом заходів на макроекономічному та мікроекономічному рівнях, спрямованим на ефективне від-
новлення основних засобів, на сучасному етапі розвитку економіки вітчизняних підприємств, не забезпечує формування 
достатнього обсягу фінансових джерел. У зв’язку з цим, проаналізовано методичні та організаційні проблеми наявної 
амортизаційної політики підприємств країни. Проаналізовані обсяги інвестицій в  основний капітал за останнє деся-
тиріччя. Вивчена законодавча база щодо тенденцій змін в  амортизаційній політиці країни. Досліджена інвестиційна 
спрямованість розвитку амортизаційної політики країни. Виокремлено шляхи удосконалення методики нарахування 
амортизації з урахуванням інфляційних процесів в країні. Запропоновано нові заходи та рекомендації щодо зміцнення 
та покращення амортизаційного розвитку.

Ключові слова: амортизація, амортизаційна політика, методологія обліку, прискорені методи нарахування аморти-
зації, державний контроль, основні фонди, стимулювання, оновлення.

Аннотация. В статье освещены основные аспекты амортизационной политики Украины в контексте современно-
го социально-экономического развития. Амортизационная политика является составной частью общей научно-техни-
ческой политики государства. Она выступает в качестве важнейшего рычага влияния государства на экономические 
процессы в стране. В первую очередь, амортизационная политика влияет на процесс обновления основных производ-
ственных фондов, ускорение темпов научно-технического прогресса, инвестиционной деятельности, а через них и на 
эффективность общественного производства. Амортизационная политика, являясь комплексом мероприятий на макро-
экономическом и микроэкономическом уровнях, направленным на эффективное восстановление основных средств, на 
современном этапе развития экономики отечественных предприятий и не обеспечивает формирование достаточного 
объема финансовых источников. В связи с этим, проанализированы методические и организационные проблемы суще-
ствующей амортизационной политики предприятий страны. Проанализированы объемы инвестиций в основной капи-
тал за последнее дисятериччя. Изучена законодательная база относительно тенденций изменений в амортизационной 
политике страны. Исследована инвестиционная направленность развития амортизации политики страны. Выделены 
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пути совершенствования методики начисления амортизации с учетом инфляционных процессов в стране. Предложены 
новые меры и рекомендации по укреплению и улучшению амортизационного развития.

Ключевые слова: амортизация, амортизационная политика, методология учета, ускоренные методы начисления 
амортизации, государственный контроль, основные фонды, стимулирование, обновления.

Summary. The article covers the main aspects of Ukraine’s depreciation policy in the context of modern socio-economic 
development. Amortization policy is an integral part of the overall scientific and technical policy of the state. It acts as an im-
portant lever of state influence on economic processes in the country. Primarily, the depreciation policy affects the process of 
renewal of fixed productive assets, acceleration of the rates of scientific and technological progress, investment activity, and 
through them, the efficiency of social production. Amortization policy is being a complex of measures at the macroeconomic 
and microeconomic levels aimed at the effective restoration of fixed assets, at the present stage of development of the econ-
omy of domestic enterprises and does not ensure the formation of a sufficient volume of financial sources. In this regard, the 
methodological and organizational problems of the existing depreciation policy of the enterprises of the country are analyzing. 
The legislative base concerning trends of changes in the country’s depreciation policy has been studied. The investment orien-
tation of the depreciation policy development of the country is investigated. Ways to improve the methodology for calculating 
depreciation taking into account inflationary processes in the country are singled out. New measures and recommendations for 
strengthening and improving the amortization development are proposed.

Key words: Depreciation, amortization policy, accounting methodology, accelerated methods for depreciation, state control, 
fixed assets, incentives, renewals.

Постановка проблеми. В Україні, на етапі перехо‑
ду до ринкових відносин, амортизація стала не 

стільки джерелом фінансування технічного розвитку, 
скільки засобом регулювання податкового тиску, і цей 
засіб використовується як державою, так і підприєм‑
ствами.

Амортизаційна політика є складовою частиною 
загальної науково‑технічної політики держави. Вона 
виступає в якості найважливішого важеля впливу дер‑
жави на економічні процеси в країні. Саме на основі 
амортизаційної політики держави кожне підприєм‑
ство розробляє і реалізує власну амортизаційну полі‑
тику. Вона базується на встановлених державою прин‑
ципах, методах і нормах амортизаційних відрахувань.

Проте сучасна амортизаційна політика має ряд 
недоліків, які значною мірою пов’язані з тим, що про‑
тягом тривалого часу удосконалення амортизаційної 
політики здійснювалося під кутом її впливу на про‑
цеси оподаткування прибутку підприємств та удоско‑
налення обліку. Дослідження такого спрямування є 
традиційними і мають практичне значення для фор‑
мування цілеспрямованої податкової та облікової по‑
літики держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Біль‑
шість економістів підтверджують, що в сучасних 
умовах амортизаційні відрахування —  це джерело 
розширеного відтворення основних засобів. На осо‑
бливу увагу заслуговують дослідження А. Грінька [1], 
М. Чумаченка [2], П. Житного [3], в яких надаються 
критичні зауваження й обґрунтовується, що аморти‑
заційні відрахування мають подвійну функцію, тобто, 
з одного боку, вони є розрахунковими витратами в со‑

бівартості продукції, а з іншого —  їхня сума у виторзі 
від реалізації продукції (робіт, послуг) є джерелом фі‑
нансування інвестицій підприємства.

У процесі тривалого розвитку амортизація ніколи 
не втрачала своєї актуальності і завжди залишалась 
дискусійним питанням, дослідження якого знайшло 
своє відображення у багатьох вітчизняних та зарубіж‑
них наукових роботах. Найбільш обґрунтовано амор‑
тизаційна політика була висвітлена в наукових працях 
таких зарубіжних та радянських вчених як: А. Армуцці, 
Д. А. Баранова, В. Ю. Будавейя, М. Ван‑Бреда, К. І. Ві‑
демана, Ю. К. Грюнвальда, Л. М. Кантора, Я. Б. Кваші, 
Ю. І. Любимцева, Дж. Мелліса, К. Маттерна, К. Мен‑
гера, П. М. Павлова, Д. М. Палтеровича, Л. Сейя, 
В. К. Сенчагова, А. Н. Скворцова, П. В. Тальміной, 
Е. Хендріксена, Г. Хетфільда, С. І. Шульмана й ін.

Питанням дослідження амортизаційної політики 
в Україні значну увагу надають: В. Орлова, Т. Косо‑
ва, С. Сенчішак, Л. Лях, В. Замлинський, А. Безуглий. 
Проте і в даний час немає чіткого визначення напря‑
мів формування амортизаційної політики, відсутня 
єдина точка зору щодо функцій амортизації.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). В Україні існує трактування амортизації, як ча‑
стини витрат підприємства, однак в технологічно роз‑
винутих країнах амортизаційна політика є частиною 
політики інвестиційної. Така схема вітчизняної мето‑
дики нарахування амортизації, як витратної складової 
без урахування інвестиційної компоненти не забез‑
печує своєчасне технологічне переозброєння підпри‑
ємств внаслідок недосконалої методологічної скла‑
дової частини та високого рівня інфляції. Саме з цієї 
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причини доцільно більш детально розглянути теоре‑
тичні аспекти амортизаційної політики підприємства 
в загальному оновленні виробничого процесу, врахо‑
вуючи його інвестиційну спрямованість. Проаналізу‑
вати законодавчі акти щодо тенденцій змін в аморти‑
заційній політиці країни. У результаті дослідження 
запропонувати нові заходи на поліпшення основного 
джерела оновлення основних фондів —  амортизації.

Мета даної статті полягає у висвітленні основних 
аспектів амортизаційної політики в контексті сучас‑
ного соціально‑економічного розвитку.

При розробці напрямів реформування амортиза‑
ційної політики країни необхідно поєднувати закор‑
донний досвід накопичення коштів на відтворення 
не обігових активів з економічними особливостями 
функціонування підприємств в нашій країні. Необхід‑
но розробити заходи, які враховують вплив на форму‑
вання амортизаційного фонду інфляційних процесів 
в країні, з одного боку, та формування реальної амор‑
тизаційної політики в середині кожного підприєм‑
ства —  з іншого.

Виклад основного матеріалу. Амортизаційна по‑
літика упродовж багатьох років залишається найслаб‑
кішою ланкою економічної політики усіх без винят‑
ку урядів незалежної України, оскільки сформована 
ними амортизаційна система не виконує своєї голов‑
ної функції —  не створює зацікавленості підприємців 
до оновлення основних фондів, впровадження науко‑
вих розробок та новітніх технологій у виробництво.

Про незадовільне використання потенціалу амор‑
тизації як найбільш ефективного інструменту фінан‑
сування оновлення основних фондів, насамперед, свід‑

чить наявність тенденції до збільшення ступеня зносу 
основних засобів. Незважаючи на значні обсяги інвес‑
тицій в основний капітал, в економіці спостерігається 
перманентне зростання зносу основних засобів [1].

В Україні, за даними Державної служби статисти‑
ки, на 1 січня 2016 року за первісною вартістю, налічу‑
валося основних фондів на суму 7,641 млрд грн., однак 
ступінь зносу основних фондів сягає 60,1% (табл. 1). 
Зауважимо, що починаючи з 2011 року вартість ос‑
новних засобів не включає вартість основних засобів 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцево‑
го самоврядування, а статистика за 2015 ріку враховує 
зміни, що відбулись у зв’язку із прийняттям постано‑
ви Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200 
«Про утворення публічного акціонерного товариства 
«Українська залізниця» [7] у частині передачі/надхо‑
дження та оцінки основних засобів.

Таким чином, залишкова вартість основних фон‑
дів на зазначену дату становила 3,047 млрд грн. Слід 
зауважити, що найбільша вартість основних засобів 
сконцентрована у промисловості, так їх первісна вар‑
тість становила 3,843 млрд грн., що складає 50,25% 
від вартості усіх основних засобів, однак у цій галузі 
спостерігається й найбільший ступінь зносу основних 
засобів, так в середньому по галузі ступінь зносу скла‑
дає 76,9%. Виходячи з наведених статистичних даних, 
можна зробити висновок, що українські підприємства, 
установи та організації працюють на морально та фі‑
зично‑застарілих основних засобах і мають нагальну 
потребу в їх оновленні.

При дослідженні проблем ефективності формуван‑
ня амортизаційної політики підприємств і держави 

Таблиця 1
Вартість основних засобів у 2000–2015 роках

Роки

У фактичних цінах на кінець року, 
млн грн Ступінь 

зносу, у %
Роки

У фактичних цінах на кінець року, 
млн грн Ступінь 

зносу, у %первісна (переоці-
нена) вартість

залишкова 
вартість

первісна (переоці-
нена) вартість

залишкова 
вартість

2000 828822 466448 43,7 2008 3149627 1251178 61,2

2001 915477 503278 45,0 2009 3903714 1597416 60,0

2002 964814 512235 47,2 2010 6648861 1731296 74,9

2003 1026163 538837 48,0 20111 7396952 1780059 75,9

2004 1141069 587453 49,3 20121 9148017 2135987 76,7

2005 1276201 661565 49,0 20131 10401324 2356962 77,3

2006 1568890 774503 51,5 20141 13752117 2274922 83,5

2007 2047364 993346 52,6 20151 2 7641357 3047839 60,1

1. Не включено вартість основних засобів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
2. Враховано зміни, що відбулись у зв’язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200 «Про утворення 
публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» у частині передачі/надходження та оцінки основних засобів.

Джерело: складено на основі [7].
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визначено, що одну з ключових ролей в ній відіграють 
теоретичні і методичні підходи до бухгалтерського об‑
ліку в цілому, що впливає на економічне трактуван‑
ня терміну «амортизація». При дослідженні еволюції 
трактування цього терміну Є. Жердєв виокремлює 
«дві альтернативні наукові концепції щодо сутності 
амортизаційної політики. Перша з них базується на 
класичній схемі використання амортизаційних від‑
рахувань, а друга —  на компенсаційній (ліберальній) 
схемі, коли амортизаційні відрахування трактуються 
як витрати» [9].

Таким чином, під час визначення напрямів пере‑
творення процесу формування амортизаційної полі‑
тики підприємства необхідно розглядати економічну 
категорію амортизації через призму існуючих концеп‑
цій обліку.

На сучасному етапі розвитку бухгалтерського об‑
ліку в умовах його гармонізації і стандартизації вини‑
кає зіткнення світоглядів теоретиків бухгалтерського 
обліку, які є представниками різних шкіл. На сучасно‑
му єтапі розвитку країни склалася ситуація, коли в на‑
ціональну систему обліку впроваджуються правила, 
принципи і стандарти, виведені на основі англо‑аме‑
риканської моделі обліку, протее загальна теорія бух‑
галтерського обліку в більшості випадків залишається 
без змін і відповідає класичному підходу. У результаті 
цього виникає невідповідність теоретичних основ об‑
ліку з практикою його ведення на основі національних 
стандартів. Причина цієї проблеми криється в умовах 
і особливостях історичного формування теорії бухгал‑
терського обліку [11].

Відповідно до Указу президента України від 7 бе‑
резня 2001 року № 169/2001 «Про концепцію амор‑
тизаційної політики», метою амортизаційної політики 
є перетворення амортизації у інструмент активізації 
інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання 
в державі.

Однак, сьогодні амортизація фактично перетво‑
рилася на інструмент отримання податкових пільг та 
додаткове джерело поповнення дефіциту оборотних 
коштів підприємства. Запропоновані механізми та 
методи розрахунку амортизації не задовольняють ви‑
могам сьогодення щодо накопичення необхідної суми 
коштів для відтворення основного капіталу підпри‑
ємств. У зв’язку з цим, актуальною є проблема визна‑
чення дійсної сутності та ролі амортизації в господар‑
ському механізмі підприємств України.

На неналежне використання потенціалу аморти‑
зації як найефективнішого інструмента фінансування 
оновлення основних фондів передусім вказує наяв‑
ність тенденції до збільшення ступеня зносу основних 
засобів. Суттєвим недоліком чинної амортизаційної 
системи є те, що вона не створює умов для оновлення 

основних фондів у найважливіших сферах економіч‑
ної діяльності, таких як машинобудівна галузь, тран‑
спорт, виробництво енергії, сільське господарство, де 
ступінь зносу основних засобів є одним із найвищих. 
Іншим недоліком є послаблення ролі амортизації як 
джерела інвестицій, оскільки спостерігається знижен‑
ня частки власних коштів підприємств та організацій 
у структурі джерел фінансування інвестицій.

Розробка амортизаційної політики на підприєм‑
ствах починається з вивчення та врахування основних 
факторів, що визначають передумови її формування. 
Такими чинниками є:

 – принципи амортизаційної політики, встановлені 
в країні;

 – майновий стан підприємства, зокрема, обсяги, 
склад, вікова структура та рівень спрацювання не‑
оборотних активів, які підлягають амортизації;

 – темпи інфляції та методи відображення в обліку ре‑
альної вартості основних фондів та нематеріальних 
активів;

 – переваги та недоліки дозволених законодавством 
методів нарахування амортизації;

 – норми амортизаційних відрахувань та їх вплив на 
різні аспекти фінансово‑економічної діяльності 
промислових підприємств;

 – реальний термін використання підприємством не‑
оборотних активів;

 – інвестиційна активність промислових підприємств [1].
Одними із найвпливовіших факторів є правиль‑

ність вибору методу амортизації та вплив інфляції 
при розрахунку амортизаційних відрахувань.

Метод амортизації є важливим елементом систе‑
ми. Він визначає базу й алгоритм амортизаційних ві‑
драхувань за певний період для конкретних об’єктів. 
П(С)БО 7 «Основні засоби» передбачає застосування 
наступних методів амортизації: прямолінійний; змен‑
шення залишкової вартості; прискореного зношення 
залишкової вартості; кумулятивний; виробничий [4].

Кожен з методів має свої переваги та недоліки, 
метод нарахування амортизації повинен бути визна‑
чений для кожного об’єкта основних засобів з ураху‑
ванням очікуваного способу отримання економічної 
вигоди від його використання. Правильне визначен‑
ня строку корисного використання об’єкта основних 
засобів та застосування вірно обраного методу нара‑
хування амортизації дозволяє отримати суму аморти‑
заційних відрахувань, яка відповідає реальному змен‑
шенню вартості основних засобів [5].

У зв’язку з цим доцільно було б розподілити всі 
основні засоби на групи і для кожної з них застосову‑
вати різні методи амортизації. Сформований розподіл 
буде сприяти ефективному формуванню амортизацій‑
ного фонду на підприємстві і призведе до:
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 – правильного застосування методу амортизації 
щодо об’єктів, використання яких залежить пере‑
важно від терміну їх використання;

 – правильного нарахування амортизації на об’єкти 
основних засобів залежно не від терміну їх викори‑
стання, а від кількості виробленої продукції;

 – зниження податку на прибуток у перші роки після 
введення основних засобів в експлуатацію і за ра‑
хунок цього забезпечить більш швидке повернення 
інвестицій що підвищить інвестиційні можливості 
підприємства.
Наступним важливим елементом при розрахунку 

амортизації, який не залежить від підприємства і на 
який часто не звертають увагу є інфляція. Якщо під‑
приємство при формуванні амортизаційної політики 
не враховує даного фактору, то в періоди інфляції 
воно не зможе зробити необхідну величину відраху‑
вань для відновлення свого капіталу в майбутньому.

В умовах інфляції відбувається зростання но‑
мінальних цін окремих видів основного капіталу, 
а амортизаційні відрахування визначаються від пер‑
винної вартості, тому встановлені амортизаційні від‑
рахування можуть опинитися нижче за її економічно 
обґрунтованої величини.

Перекривлення вартісних показників основного 
капіталу, коли його реальна вартість не відповідає 
фактичній, приводить до не донарахування амортиза‑
ції і, як наслідок, до невідповідності величини амор‑
тизації, що накопичується для здійснення подальшо‑
го відтворення і вартості нового основного капіталу, 
призначеного для відшкодування спожитого.

Це пов’язано з тим, що процес реального знецінен‑
ня грошових коштів і подальшого збільшення аморти‑
заційного фонду має деякий розрив у часі, який може 
приводити до значних відхилень реального обсягу на‑
копичення від потреб відтворення.

З метою вдосконалення формування амортизацій‑
ного фонду підприємства пропонуємо поєднати ці два 
фактори в одній формулі вдосконаленого розрахунку 
амортизації. А саме запропоновано використовувати 
індекс інфляції при розрахунку амортизаційних ві‑
драхувань. Це допоможе підприємству сформувати 
адекватний ринковим вимогам амортизаційний фонд.

З цією метою запропоновано щомісячні амортиза‑
ційні відрахування множити на індекс споживчих цін 
і отриману суму списувати на собівартість продукції.

Іншим напрямом коригування амортизаційних 
відрахувань є індекс споживчих цін на основний вид 

продукції, що випускається підприємством. Однак 
цей показник важко використовувати для підпри‑
ємств, які не є виробниками продукції, а займаються 
виключно торгівлею або наданням послуг. Пропону‑
ється щомісячні амортизаційні відрахування множи‑
ти на індекс споживчих цін і отриману суму списувати 
на собівартість продукції.

Для цілісної картини зміни методики нарахуван‑
ня амортизації необхідні додаткові заходи контролю 
за наявністю реального амортизаційного фонду. Дер‑
жава силами контролюючих органів повинна змусити 
підприємства не нехтувати цими сумами, як найслаб‑
шою і неконтрольованою статтею витрат, і відслідко‑
вувати реальні суми коштів на окремому (спеціально 
з цією метою відкритому) рахунку.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальних розвідок у даному напрямі. Для подолан‑
ня негативних тенденцій в амортизаційній політиці, 
зростання ролі амортизації як джерела фінансування 
оновлення основних фондів, для оптимізації методи‑
ки нарахування амортизації підприємств і ефектив‑
ного обліку витрат на формування амортизаційного 
фонду підприємств запропоновано:

По‑перше, у складі витрат пропонуємо підприєм‑
ствам використовувати оновлений коефіцієнт амор‑
тизації, що враховує індекс інфляції або індекс спо‑
живчих цін на основні види продукції, яку виробляє 
підприємство.

По‑друге, застосування прискорених методів амор‑
тизації в сукупності з оновленим коефіцієнтом амор‑
тизації дозволить збільшити витрати підприємств, 
а значить і собівартість готової продукції. Одночасно 
зростання витрат зменшить оподатковуваний прибу‑
ток в подальшому, за умови скасування пільгового ре‑
жиму оподаткування підприємств. До того ж, з метою 
заохочення підприємців до збільшення інвестування 
у наукові дослідження та розробки доцільно встано‑
вити норми амортизації нематеріальних активів, що 
містять результати досліджень, на рівні, не нижчому 
за рівень норм амортизації, встановлених для комп’ю‑
терної техніки, та передбачити можливість нарахуван‑
ня прискореної амортизації на нематеріальні активи, 
створені у процесі наукових розробок.

По‑третє, здійснювати контроль за формуван‑
ням амортизаційного фонду не тільки силами самого 
підприємства, але і з боку контролюючих державних 
структур.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
ТА ЗВІТНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 
И ОТЧЁТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ В УКРАИНЕ

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND REPORTING 
OF PRIVATE PENSION FUNDS IN UKRAINE

Анотація. У статті досліджено основні особливості організації бухгалтерського обліку і звітності в недержавних пен-
сійних фондах Україні. Основною особливістю є те, що обслуговування недержавного пенсійного фонду здійснюється 
кількома професійними учасниками фінансового ринку, які виконують різні функції щодо управління активами недер-
жавного пенсійного фонду, адміністрування його діяльності та зберігання пенсійних активів. Тому організацією обліку 
та звітності займаються не самі недержавні пенсійні фонди, а Адміністратори недержавних пенсійних фондів, які ведуть 
бухгалтерський та податковий облік, а також складають та подають звітність. Все це призводить до наявності великої 
кількості різних форм звітності, в також ускладнює саму організацію бухгалтерського обліку недержавних пенсійних 
фондів. Тому у статті пропонується прийняти П(С)БО 36 «Звітність недержавних пенсійних фондів», де б відображалися 
основні засади організації бухгалтерського обліку та звітності недержавних пенсійних фондів, а також методологічні 
принципи формування в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформації про діяльність недержавних пен-
сійних фондів, що дозволить вирішити проблемні питання організації бухгалтерського обліку та звітності недержавних 
пенсійних фондів.

Ключові слова: недержавний пенсійний фонд, бухгалтерський облік, фінансова звітність.

Аннотация. В статье исследованы основные особенности организации бухгалтерского учета и отчетности в негосу-
дарственных пенсионных фондах Украины. Основной особенностью является то, что обслуживание негосударственного 
пенсионного фонда осуществляется несколькими профессиональными участниками финансового рынка, которые вы-
полняют различные функции по управлению активами негосударственного пенсионного фонда, администрированию 
его деятельности и  хранения пенсионных активов. Поэтому организацией учета и  отчетности занимаются не сами 
негосударственные пенсионные фонды, а Администраторы негосударственных пенсионных фондов, которые ведут бух-
галтерский и налоговый учет, а также составляют и подают отчетность. Все это приводит к наличию большого коли-
чества различных форм отчетности, а  также усложняет саму организацию бухгалтерского учета негосударственных 
пенсионных фондов. Поэтому в статье предлагается принять П(С)БУ 36 «Отчетность негосударственных пенсионных 
фондов», где бы отражались основные принципы организации бухгалтерского учета и отчетности негосударственных 
пенсионных фондов, а также методологические принципы формирования в бухгалтерском учете и финансовой отчет-
ности информации о деятельности негосударственных пенсионных фондов, что позволит решить проблемные вопросы 
организации бухгалтерского учета и отчетности негосударственных пенсионных фондов.

Ключевые слова: негосударственный пенсионный фонд, бухгалтерский учет, финансовая отчетность.
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Summary. The article examines the main features of the organization of accounting and reporting in private pension funds 
of Ukraine. The main feature is that the private pension fund is serviced by several professional financial market participants 
who perform various functions for managing the assets of a private pension fund, administering its activities and storing pen-
sion assets. Therefore, the organization of accounting and reporting is not the private pension funds themselves, but the Ad-
ministrators of private pension funds that maintain accounting and tax records, and compose and file accounts. All this leads 
to the presence of a large number of different forms of reporting, and also complicates the very organization of accounting for 
non-state pension funds. Therefore, the article proposes to adopt SAS36 «Reporting of private pension funds», where the main 
principles of the organization of accounting and reporting of private pension funds, as well as the methodological principles of 
the formation in accounting and financial reporting of information on the activities of private pension funds, which will solve the 
problematic issues of the organization of accounting and reporting of private pension funds.

Key words: private pension fund, accounting, financial reporting.

Постановка проблеми. Подальше реформуван‑
ня економічної системи України неможливе без 

реформування системи пенсійного забезпечення. 
На сьогоднішній день недержавні пенсійні фонди 
держава розглядає як основне доповнення до систе‑
ми загальнообов’язкового пенсійного забезпечення, 
оскільки участь у них дає змогу громадянам само‑
стійно планувати розмір майбутніх пенсійних виплат. 
Однак, недержавний пенсійний фонд —  це відносно 
нова для України організаційно‑правова форма, яка 
сприяє розвитку системи пенсійного забезпечення та 
провадить діяльність виключно з метою накопичення 
пенсійних внесків на користь учасників недержавного 
пенсійного фонду, тому дослідження організації бух‑
галтерського обліку та звітності недержавних пенсій‑
них фондів та внесення пропозицій щодо їх вдоскона‑
лення набуло першочергового значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
діяльності недержавних пенсійних фондів досліджу‑
валися у своїх роботах такі вітчизняні науковці, як 
В. Д. Базилевич, М. І. Бондар, М.М Вербінський, 
Н. І. Гражевська, П. С. Єщенко, Д. П. Жарко, Т. Г. За‑
тонацька, В. В. Ільїн, К. Ф. Ковальчук, О. В. Красота, 
М. В. Романюк, А. А. Чухно та інші. Теоретико‑ме‑
тодологічні засади обліку та звітності досліджу‑
вали в своїх роботах такі вітчизняні науковці, як 
Білуха М. Т., Голов С. В., Головко В. І., Гура Н. О., 
Дорош Н. І., Засадний Б. А., Костирко Р. О., Кужель‑
ний М. В., Кузьмінський Ю.А, Мельник Т. Г., Миса‑
ка Г.В, Мних Є. В., Нападовська Л. В., Петрик О. А., 
Сопко В.В, Ткаченко Н. М., Шарманська В. М., 
Швець В. Г., Шевчук В. О. та інші. Проблеми обліку 
діяльності неприбуткових організацій і відображення 
її у фінансовій звітності, а також особливості функ‑
ціонування недержавних пенсійних фондів та обліку 
в них досліджують такі вітчизняні вчені‑економісти, 
як Гура Н. О., Левицька С. О., Лібанова Е. М., Лон‑
дар С. Л., Ловінська Л. Г., Мельник Т. Г., Науменко‑
ва С. В., Неліпович О. В., Олійник Я. В., Швець В. Г. 
та інші. Також вивченню питань функціонування не‑

державних пенсійних фондів приділено велику увагу 
у працях відомих зарубіжних економістів, зокрема, 
таких, як, Андерсон Х., Друрі К., Колдуелл Д., Лар‑
сон К. Д., Меллис Д., Меть М. Р., Нідлз Б., Райс Э., 
Роберт Н. Антони, Семйон В. С., Соколов В. Я., Хіл 
Б., Хінз Р., Хендрікс Г., Хендриксен Е. С., Хользман 
Р., Шермет О. Д., які досліджували питання сутності 
недержавних пенсійних фондів, історичних аспектів 
даного питання. Проте, незважаючи на значні напра‑
цювання, комплексного дослідження організації бух‑
галтерського обліку та звітності недержавних пенсій‑
них фондів не здійснювалося, що зумовило вибір теми 
дослідження, визначило його мету і завдання.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є дослідження особливостей органі‑
зації бухгалтерського обліку і звітності в недержавних 
пенсійних фондах та надання пропозицій з їх удоско‑
налення. Відповідно до поставленої мети в статті було 
поставлено і розв’язано такі завдання:

 – дослідити особливості організації бухгалтерського 
обліку і звітності в недержавних пенсійних фондах;

 – визначити проблеми організації бухгалтерського 
обліку і звітності в недержавних пенсійних фондах 
та надати пропозиції з їх вирішення.
Виклад основного матеріалу. Закон України [1] 

визначає правові основи регулювання, організації, 
введення бухгалтерського обліку та складання фінан‑
сової звітності в Україні. Згідно з частиною 1 статі 2 
Закону України [1] його норми поширюються на всіх 
юридичних осіб, що створені відповідно до законодав‑
ства України, незалежно від їх організаційно‑правової 
форми та форми власності, а також на представни‑
цтва іноземних суб’єктів господарчої діяльності, які 
зобов’язані вести бухгалтерський облік та надавати 
фінансову звітність. Оскільки недержавні пенсійні 
фонди є юридичними особами, вони зобов’язані вести 
бухгалтерський облік та надавати фінансову звітність. 
Однак, важливим фактором недержавного пенсійного 
забезпечення є те, що обслуговування недержавного 
пенсійного фонду здійснюється кількома професійни‑
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ми учасниками фінансового ринку, які виконують різ‑
ні функції щодо управління активами недержавного 
пенсійного фонду, адміністрування його діяльності та 
зберігання пенсійних активів. Тому організацією облі‑
ку та звітності займаються не самі недержавні пенсійні 
фонди, а Адміністратори недержавних пенсійних фо‑
ндів, які ведуть бухгалтерський та податковий облік, 
а також складають та подають звітність. Відповідно до 
чинного законодавства України, Адміністратор недер‑
жавного пенсійного фонду повинен мати ліцензію на 
провадження діяльності з адміністрування пенсійних 
фондів, видану Нацкомфінпослуг [4].

З метою раціональної організації бухгалтерсько‑
го обліку адміністратором НПФ затверджується об‑
лікова політика, яка не може змінюватися протягом 
фінансового року згідно з договором, укладеним між 
адміністратором та Радою фонду про надання послуг 
з адміністрування НПФ [4].

Адміністратор пенсійного фонду забезпечує єди‑
ну методологію ведення бухгалтерського обліку та 
відображення фінансово‑господарських операцій, які 
здійснюються фондом як суб’єктом недержавного 
пенсійного забезпечення [3]. Зобов’язання та відпові‑
дальність адміністратора щодо організації та ведення 
бухгалтерського обліку пенсійного фонду визнача‑
ються у договорі про надання послуг з адмініструван‑
ня цього пенсійного фонду.

Основними завданнями Адміністратора недержав‑
ного пенсійного фонду у частині організації обліку не‑
державного пенсійного фонду є:

 – своєчасне, повне, достовірне, безперервне відобра‑
ження всіх фактів господарської діяльності, які 
були здійснені в недержавному пенсійному фонді;

 – обробка даних за допомогою відповідних процедур, 
прийомів та способів у відповідності до вихідної ін‑
формації;

 – складання на основі отриманого масиву обробленої 
інформації, зафіксованої у первинних документах, 
регістрах балансу і у фінансовій звітності, аналітич‑
них матеріалів та подання їх зацікавленим користу‑
вачам.
На першому, методичному етапі організації обліку 

недержавного пенсійного фонду здійснюється вибір 
системи певних способів та прийомів, в основі яких 
лежать документування, інвентаризація, використан‑
ня синтетичних та аналітичних рахунків, застосу‑
вання методу подвійного запису, оцінка майна та зо‑
бов’язань, калькулювання, бухгалтерський баланс та 
звітність.

Другий етап організації обліку недержавного пен‑
сійного фонду є технічний —  це вибір форми обліку, 
що найбільше відповідає галузі та розміру даного 
НПФ. Він полягає:

1) у виборі способу обробки облікових даних —  
безкомп’ютерного та комп’ютеризованого;

2) у розробці переліку і форм облікових регістрів;
3) у встановленні порядку здійснення записів в ре‑

гістрах і переносу даних в регістри.
Третій етап організації обліку недержавного пен‑

сійного фонду полягає в організації роботи облікового 
апарату, або іншими словами —  це організація управ‑
ління бухгалтерії. Він включає:

1) встановлення найбільш економної і найбільш 
зручної загальної системи обліку (облік централізова‑
ний або децентралізований);

2) визначення графіку документобороту та графіку 
роботи працівників бухгалтерії.

Недержавні пенсійні фонди, як суб’єкти господа‑
рювання, зобов’язані вести поточний облік та надава‑
ти фінансову звітність згідно з вимогами норматив‑
но‑законодавчих документів. Визначають наступні 
напрями поточного бухгалтерського обліку діяльності 
недержавних пенсійних фондів [6]:

 – персоніфікований облік учасників;
 – збір добровільних пенсійних внесків вкладників 

відповідно до обраної пенсійної схеми;
 – пенсійні виплати одержувачам;
 – облік витрат діяльності пенсійного фонду;
 – інвестування пенсійних активів через компанії 

з управління пенсійними активами згідно з визна‑
ченою інвестиційною декларацією;

 – облік прибутку (збитку) та його розподіл між учас‑
никами;

 – ведення окремого обліку власних коштів (фонд за‑
сновника) та пенсійних накопичень (фонд одержу‑
вача).
Відповідно до вимог, встановлених Національною 

комісією з регулювання ринку у сфері фінансових по‑
слуг, бухгалтер, що веде бухгалтерський облік недер‑
жавного пенсійного фонду, зобов’язаний [5]:

1) мати повну або базову вищу освіту (освітньо‑ква‑
ліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра);

2) пройти підвищення кваліфікації та скласти ек‑
замен на відповідність знань професійним вимогам за 
типовою програмою підвищення кваліфікації голов‑
них бухгалтерів, складеною за напрямом діяльності 
фінансової установи та затвердженою Національною 
комісією з регулювання ринків у сфері фінансових 
послуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації по‑
винна становити не менше 72 годин;

3) мати стаж роботи на керівних посадах, пов’яза‑
них з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, або 
стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, 
пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяль‑
ністю, не менше двох років, зокрема, на ринках фінан‑
сових послуг не менше 1 року;
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4) протягом останніх п’яти років не бути керівни‑
ком, фінансовим директором або головним бухгалте‑
ром фінансової установи, визнаної банкрутом, підда‑
ної процедурі примусової ліквідації або до якої було 
застосовано захід впливу відповідним органом, який 
здійснює регулювання ринків фінансових послуг, 
у вигляді відсторонення керівництва від управління 
фінансовою установою та призначення тимчасової ад‑
міністрації;

5) не мати непогашеної судимості за умисні зло‑
чини, злочини у сфері господарської та службової ді‑
яльності, а також не бути позбавленим права обіймати 
певні посади та займатися певною діяльністю.

Також адміністратори НПФ складають та подають 
до Національної комісії з регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг звітність двох видів [4]:

 – фінансову звітність НПФ;
 – спеціальну звітність НПФ.

НПФ формують фінансову звітність відповідно до 
Закону України [1] та спеціальну звітність відповідно 
до Положення [4]. Відповідно до Законів України [2, 
3] НПФ як неприбуткові організації, які підлягають 
контролю з боку держави, на відміну від інших непри‑
буткових організацій, повинні подавати фінансову 
звітність в повному обсязі:

 – форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;
 – форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід)»;
 – форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів»;
 – форми № 4 «Звіт про власний капітал»;
 – примітки до фінансової звітності.

Склад спеціальної звітності НПФ наведено в 
табл. 1.

Форми звітності заповнюються Адміністратором 
на підставі даних бухгалтерського обліку та даних 
системи персоніфікованого обліку, інформації, отри‑
маної від осіб, що здійснюють управління активами.

Державний контроль за дотриманням Адміністра‑
тором вимог щодо порядку складання, формування та 
подання звітності з недержавного пенсійного забезпе‑
чення здійснюється Нацкомфінпослуг.

Електронна форма звітності з недержавного пен‑
сійного забезпечення складається та подається Адмі‑
ністратором (крім одноосібного засновника корпора‑
тивного пенсійного фонду, інформацію про якого не 
внесено до Державного реєстру фінансових установ) 
через веб‑інтерфейс на офіційному сайті Нацкомфін‑
послуг у режимі он‑лайн.

Звітність з недержавного пенсійного забезпечення 
в паперовій формі формується у вигляді друкованих 
таблиць, які за складом інформації відповідають елек‑
тронній формі цієї звітності. При відображенні інфор‑
мації не повинно бути підчисток і виправлень.

Таблиця 1
Склад спеціальної звітності недержавного  

пенсійного фонду

№ 
форми

Назва форми
Номер 

додатку

НПФ‑1
Загальні відомості про недержав‑
ний пенсійний фонд

додаток 2

НПФ‑2
Звіт про склад, структуру та чисту 
вартість активів недержавного 
пенсійного фонду

додаток 3

НПФ‑3
Звіт про зміну чистої вартості 
пенсійних активів недержавного 
пенсійного фонду

додаток 4

НПФ‑4
Звітні дані персоніфікованого об‑
ліку учасників недержавного пен‑
сійного фонду

додаток 5

НПФ‑5
Звітні дані про реалізацію пенсій‑
ної схеми

додаток 6

НПФ‑6
Звітні дані про результати діяльно‑
сті корпоративних і професійних 
недержавних пенсійних фондів

додаток 7

НПФ‑7
Звітні дані про учасників недер‑
жавного пенсійного фонду за ві‑
ковою категорією

додаток 8

НПФ‑8
Звіт про склад та структуру ак‑
тивів недержавного пенсійного 
фонду

додаток 9

НПФ‑9

Звіт про договори, що були укла‑
дені за цінними паперами укра‑
їнських емітентів, які входять 
(входили) до складу активів не‑
державного пенсійного фонду

додаток 10

НПФ‑10
Інформація щодо зміни чистої 
вартості одиниці пенсійних вне‑
сків

додаток 11

Джерело: складено автором на основі [4].

Звітність у паперовому вигляді повинна бути про‑
шита, пронумерована, затверджена підписами керів‑
ника та бухгалтера Адміністратора, скріплена його 
печаткою та має подаватися у швидкозшивачах. Фі‑
нансова звітність про діяльність недержавного пен‑
сійного фонду підтверджується підписами керівника 
та бухгалтера Адміністратора, засвідчується його пе‑
чаткою та затверджується головою ради фонду (або 
уповноваженою особою з числа членів ради фонду за 
дорученням голови ради фонду) і скріплюється печат‑
кою недержавного пенсійного фонду [4].

Відповідність інформації паперової форми звітно‑
сті електронній формі підтверджується підписом ке‑
рівника Адміністратора, засвідчується його печаткою 
на титульному аркуші звіту із зазначенням кількості 
аркушів паперової форми звітності, а також у належ‑
них полях кожної форми звітності.
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Паперова форма звітності з недержавного пен‑
сійного забезпечення направляється поштою з пові‑
домленням про вручення або подається представником 
Адміністратора, який має відповідні повноваження.

Звітність з недержавного пенсійного забезпечення 
вважається такою, що містить недостовірну інформа‑
цію, у разі, якщо [4]:

 – звітність містить суперечливу інформацію щодо пе‑
редбачених нею показників;

 – показники фінансової звітності, визначеної Зако‑
ном України [1], суперечать показникам звітності 
з недержавного пенсійного забезпечення, яка пода‑
ється Адміністратором до Нацкомфінпослуг.
Висновки з даного дослідження і перспективи по-

дальших розвідок у даному напрямі. Дослідивши ор‑
ганізацію бухгалтерського обліку та звітності недер‑
жавних пенсійних фондах, можна виділити наступні 
проблеми, які потребують вирішення, зокрема:

 – відсутність національного Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку, яке визначає основні заса‑
ди організації бухгалтерського обліку та звітності, 

методологічні принципи формування в бухгалтер‑
ському обліку інформації про діяльність у недер‑
жавних пенсійних фондах;

 – наявність великої кількості обов’язкових форм 
фінансової та спеціальної звітності недержавних 
пенсійних фондів, при цьому спеціальна фінансо‑
ва звітність недержавних пенсійних фондів дета‑
лізує інформацію, наведену у фінансовій звітності, 
а також надає інші показники, що характеризують 
діяльність пенсійного фонду, але не знайшли відо‑
браження у фінансовій звітності недержавних пен‑
сійних фондів, що значно ускладнює організацію 
звітності.
Для вирішення зазначених проблем пропонується 

прийняти П(С)БО 36 «Звітність недержавних пен‑
сійних фондів», де б відображалися основні засади 
організації бухгалтерського обліку та звітності не‑
державних пенсійних фондів, а також методологічні 
принципи формування в бухгалтерському обліку та 
фінансовій звітності інформації про діяльність недер‑
жавних пенсійних фондів.
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СЕГМЕНТАЦІЙНИЙ РОЗРІЗ БІРЖОВОГО РИНКУ  
ОПЦІОННИХ КОНТРАКТІВ УКРАЇНИ

СЕГМЕНТАЦИОННЫЙ РАЗРЕЗ БИРЖЕВОГО РЫНКА  
ОПЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ УКРАИНЫ

SEGMENTATION OF THE EXCHANGE MARKET  
OF OPTION CONTRACTS OF UKRAINE

Анотація. В статті визначено сегментаційний розріз біржового ринку опціонних контрактів України. Охарактеризо-
вано особливості організації торгів і портфелі опціонних контрактів основних операторів ринку. Досліджено портфелі 
опціонних контрактів за обсягом і широтою спектру базових активів. Визначено, що біржовий ринок опціонних контр-
актів України містить всі існуючі сегменти, але розподіл сегментів за організаторами торгів не формує конкурентне 
середовище на біржовому ринку опціонних контрактів. Запропоновано спектр опціонів на ф’ючерсні контракти, який 
сприятиме збільшенню інвестиційної привабливості останніх, що, у свою чергу, сформує попит на ринку опціонів.

Обґрунтовано технічну відповідність функціонального механізму опціонних контрактів України світовому рівню тех-
нологій організації торгів на строкових ринках. Разом із тим, виявлено непопулярність даного фінансового інструменту 
та його ізольованість від розвитку реального сектору економіки. Доведено необхідність систематизації структури функ-
ціонального механізму опціонних контрактів, мінімізації спекулятивних операцій і  зміщення акцентів у  бік запрова-
дження механізмів хеджування економічних і фінансових ризиків суб’єктів господарювання через оптимізацією спектру 
базових активів опціонних контрактів.

Ключові слова: валютний опціонний контракт, процентний опціонний контракт, опціонний контракт на індекс, опці-
онний контракт на ф’ючерсний контракт, опціонний контракт на акції, опціонний контракт PUT, опціонний контракт 
CALL, базовий актив.

Аннотация. В статье определен сегментационный разрез биржевого рынка опционных контрактов Украины. Оха-
рактеризованы особенности организации торгов и портфели опционных контрактов основных операторов рынка. Ис-
следованы портфели опционных контрактов по объему и широте спектра базовых активов. Определено, что биржевой 
рынок опционных контрактов Украины содержит все существующие сегменты, но распределение сегментов органи-
заторами торгов не формирует конкурентную среду на биржевом рынке опционных контрактов. Предложен спектр 
опционов на фьючерсные контракты, который будет способствовать увеличению инвестиционной привлекательности 
последних, что, в свою очередь, сформирует спрос на рынке опционов.

Обоснованно техническое соответствие функционального механизма опционных контрактов Украина мировому 
уровню технологий организации торгов на срочных рынках. Вместе с тем, выявлена непопулярность данного финансо-
вого инструмента и его изоляция от развития реального сектора экономики. Доказана необходимость систематизации 
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структуры функционального механизма опционных контрактов, минимизации спекулятивных операций и смещения 
акцентов в сторону введения механизмов хеджирования экономических и финансовых рисков субъектов хозяйствова-
ния путем оптимизации спектра базовых активов опционных контрактов.

Ключевые слова: валютный опционный контракт, процентный опционный контракт, опционный контракт на ин-
декс, опционный контракт на фьючерсный контракт, опционный контракт на акции, опционный контракт PUT, опцион-
ный контракт CALL, базовый актив.

Summary. The article defines the segmentation of the exchange market of option contracts of Ukraine. Features of orga-
nizing trades and portfolios of options contracts of the main operators of the market are characterized. Portfolios of options 
contracts for the volume and breadth of the range of underlying assets were explored. It is determined that the exchange market 
of options contracts of Ukraine contains all existing segments, but the distribution of segments by the organizers of trades does 
not form a competitive environment in the exchange market of options contracts. A range of options for futures contracts is 
proposed, which will help increase the investment attractiveness of the latter, which, in turn, will generate demand in the options 
market.

The technical conformity of the functional mechanism of options contracts of Ukraine to the world level of technologies for 
organizing trades in derivatives market is justified. At the same time, the unpopularity of this financial instrument and its isola-
tion from the development of the real sector of the economy have been revealed. The necessity of systematization of the struc-
ture of the functional mechanism of option contracts, minimization of speculative operations and shift of emphasis towards the 
introduction of mechanisms for hedging economic and financial risks of business entities by optimizing the range of underlying 
assets of option contracts is proved.

Key words: option contract for currency, option contract for interest, option contract for index, option contract for futures 
contract, option contract for stocks, option contract PUT, option contract CALL, underlying asset.

Постановка проблеми. Незважаючи на перманент‑
ну наявність об’єктивних передумов, зокрема: 

суттєві координаційні деструкції в економіці України, 
надвисокий рівень макроекономічної та фінансової 
нестабільності, відсутність ефективної стимулюючої 
фіскальної та грошово‑кредитної політики, —  похідні 
фінансові інструменти, які здатні нівелювати зазначе‑
ні тенденції, не набули активного розвитку в практиці 
економічних суб’єктів, що, на наш погляд, обумовлю‑
ється відсутністю комплексної системної методології 
їх використання як непрямих інструментів ефектив‑
ного макроекономічного регулювання, адаптованої до 
умов економіки України.

Вважаємо, що похідні фінансові інструменти здат‑
ні забезпечити макроекономічну стабільність через 
посилення економічної активності суб’єктів господа‑
рювання внаслідок зменшення кон’юнктурних коли‑
вань на фондовому, грошово‑кредитному, валютному 
і товарно‑сировинному ринках. Зазначене актуалізує 
необхідність розробки комплексної системної методо‑
логії використання похідних фінансових інструмен‑
тів для їх активного запровадження у функціональні 
механізми фондового, грошово‑кредитного, валютно‑
го і товарно‑сировинного ринків з метою зменшення 
їх волатильності через інструменти хеджування, що, 
у свою чергу, потребує дослідження стану ринку по‑
хідних фінансових інструментів на предмет виявлен‑
ня спекулятивних і хеджевих операцій у сегментацій‑
ному розрізі за видами контрактів.

Сучасні умови розвитку економіки України ха‑
рактеризуються високим рівнем економічних і фінан‑
сових ризиків, що актуалізує необхідність розвитку 
ринку опціонних контрактів у напрямі зменшення 
спекулятивних варіантів їх використання на користь 
реалізації стратегій хеджування суб’єктами господа‑
рювання, що сприятиме збільшенню ефективності 
управління капіталом за мінімальних витрат і, в оста‑
точному підсумку, розвитку реального сектору еконо‑
міки України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Еконо‑
мічна природа, напрями, передумови та умови вико‑
ристання опціонних контрактів знайшли відображен‑
ня в наукових працях Балабушкіна А. [1], Вайна С. [2], 
Галіца Л. [3], Джоріона П. [12], Ізрайлевича С. [4], Лі‑
мітовського М. [5], МакМіллана Л. [6], Томпсетта М. 
[13], Халла Д. [11], Цудікмана В. [4], Ченса Д. [10] та 
інших, проте розріз використання похідних фінансо‑
вих інструментів для мінімізації координаційних де‑
струкцій в економіці потребує подальших досліджень 
даної наукової проблематики.

Метою статті є формування сегментаційного роз‑
різу біржового ринку опціонних контрактів України 
для визначення можливості мінімізації спекулятив‑
них операцій і зміщення акцентів у бік запровадження 
механізмів хеджування економічних і фінансових ри‑
зиків суб’єктів господарювання.

Виклад основного матеріалу. Біржовий ринок 
опціонних контрактів України формують 3 фондові 
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біржі, зокрема: ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»»; 
ПАТ «Українська біржа»; ПрАТ «Українська міжбан‑
ківська валютна біржа». Сегментаційний розріз ринку 
опціонних контрактів України наведено у таблиці 1. 
Сегменти ринку опціонних контрактів визначено від‑
повідно до видів опціонних контрактів.

Розглянемо характеристики портфелю опціонних 
контрактів ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»» у се‑
гментаційному розрізі. Виконання опціону передбачає 
виплату покупцю опціону різниці між ціною виконан‑
ня та ціною, визначеною в залежності від значення ба‑
зового показника на дату виконання. При цьому, ціною 
виконання є ціна, за якою укладено опціонний контр‑
акт. Граничний термін виконання опціонних контрак‑
тів ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»» є датою, до 
якої опціон може бути виконано за умови, що вона не 
може бути пізнішою за дату виконання аналогічного 
ф’ючерсного контракту. Перший торговельний день 
для опціонних контрактів є наступним днем після дати 
рішення біржі про можливість укладення даного опці‑
ону на біржових торгах. Останній торговельний день 
для опціонних контрактів є днем, що передує даті ви‑
конання аналогічного ф’ючерсного контракту. Позиція 
за опціонним контрактом є параметром обліку зобов’я‑
зань за опціоном однієї серії, що виникає за укладе‑
ними продавцем опціонами. При укладанні одного 
опціонного контракту відкривається одна позиція. Від‑
криті позиції обліковуються на позиційних рахунках 

продавця опціонів. Зауважимо, що серією опціонного 
контракту є сукупність опціонів однієї специфікації, 
з однаковими цінами виконання, що позначаються од‑
ним кодом. Розрахункова ціна опціонних контрактів є 
середньозваженою ціною усіх укладених аналогічних 
ф’ючерсних контрактів протягом торговельної сесії, 
що кратна тіку. За характером права вибору покуп‑
ця, валютні опціонні контракти, процентні опціонні 
контракти та опціонні контракти на індекс ПАТ «Фон‑
дова біржа «Перспектива»» передбачають два варіан‑
ти: укладання опціону на купівлю (опціону «колл»); 
укладання опціону на продаж (опціону «пут»).

Базовими активами опціону на курс гривні до до‑
лару США є базові активи аналогічних ф’ючерсних 
контрактів на курс гривні до долару США (НБУ). 
Базовими активами опціону на курс гривні до євро 
є базові активи аналогічних ф’ючерсних контрактів 
на курс гривні до євро (НБУ) ПАТ «Фондова біржа 
«Перспектива»». Базовими активами опціону на ін‑
декс KievPrime є базові активи аналогічних ф’ючер‑
сних контрактів на індекс KievPrime ПАТ «Фондова 
біржа «Перспектива»». Базовими активами опціону 
на індекс UIRD є базові активи аналогічних ф’ючер‑
сних контрактів на індекс UIRD ПАТ «Фондова бір‑
жа «Перспектива»». Базовими активами опціону на 
індекс UB є базові активи аналогічних ф’ючерсних 
контрактів на індекс UB ПАТ «Фондова біржа «Пер‑
спектива»» [8].

Таблиця 1
Сегментаційний розріз ринку опціонних контрактів України.

Сегмент біржового ринку  
опціонних контрактів  

(вид опціонного контракту)
Варіанти специфікацій опціонного контракту

Рік запровадження 
опціонного контракту 

в обіг

Організатор торгів —  ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»»

Валютні опціонні контракти
Опціон на курс гривні до долару США (розрахунковий) 2015

Опціон на курс гривні до євро (розрахунковий) 2015

Процентні опціонні контракти

Опціон на індекс KievPrime O/N, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M, 
12M, що відповідає депозитній ставці на строк 1 день, 
1 тиждень, 1 місяць, 2 місяці, 3 місяці, 6 місяців, 12 міся‑
ців, відповідно (7 видів) (розрахунковий)

2014

Опціон на індекс UIRD, що відповідає депозитній ставці 
на строк 3 місяці, 6 місяців, 9 місяців, 12 місяців (4 види) 
(розрахунковий)

2014

Опціонні контракти на індекс Опціон на індекс UB (розрахунковий) 2014

Організатор торгів —  ПАТ «Українська біржа»

Опціонні контракти на ф’ючерсні 
контракти

Опціонний контракт CALL на ф’ючерсний контракт UX 
(з поставкою базового активу)

2016

Опціонний контракт PUT на ф’ючерсний контракт UX 
(з поставкою базового активу)

2016

Організатор торгів —  ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»

Опціонні контракти на акції Опціон на купівлю акцій (з поставкою базового активу) 2004–2015

Джерело: складено автором за офіційними даними [7; 8; 9].
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Слід зазначити, що функціональний механізм 
опціонних контрактів ПАТ «Фондова біржа «Пер‑
спектива»» ґрунтується на «аналогічних ф’ючерсних 
контрактах». Аналогічним ф’ючерсним контрактом 
є серія ф’ючерсного контракту, у якого лот, базо‑
вий актив, вид, валюта розрахунків, дата виконання 
співпадають із лотом, базовим активом, видом, ва‑
лютою розрахунків, граничним терміном виконання 
серії опціонного контракту. Крім того, розрахункова 
ціна за аналогічним ф’ючерсним контрактом вико‑
ристовується при коригуванні позицій за опціонним 
контрактом. Граничний термін виконання опціонно‑
го контракту не може перевищувати граничний тер‑
мін виконання аналогічного ф’ючерсного контракту. 
Отже, розрахункова ціна та ліквідність опціонних 
контрактів визначаються через механізм аналогічних 
ф’ючерсних контрактів.

Враховуючи зазначене, варто наголосити, що 
валютні опціонні контракти, процентні опціон‑
ні контракти та опціонні контракти на індекс ПАТ 
«Фондова біржа «Перспектива»», фактично, є не са‑
мостійними похідними фінансовими інструментами, 
а своєрідним доповненням (опцією) до аналогічних 
ф’ючерсних контрактів. Разом із тим, вони не є також 
і опціонними контрактами на ф’ючерсні контракти, 
оскільки в якості базових активів мають безпосеред‑
ньо курс гривні до долару США, курс гривні до євро, 
індекс KievPrime, індекс UIRD та індекс UB, а не ф’ю‑
черсні контракти на дані базові активи.

На ринку опціонних контрактів України ПАТ 
«Українська біржа» працює виключно в сегменті 
опціонних контрактів на ф’ючерсні контракти, зо‑
крема пропонує опціонний контракт на ф’ючерсний 
контракт UX. Базовим активом опціонних контрактів 
CALL і PUT на ф’ючерсний контракт UX є ф’ючерс‑
ний контракт на індекс українських акцій (UX) ПАТ 
«Українська біржа» [7]. Дані опціонні контракти пе‑
редбачають поставку базового активу.

Опціонний контракт на ф’ючерсний контракт UX є 
маржируємим, тобто передбачає, що сторони контрак‑
ту зобов’язані сплачувати один одному грошові кошти 
(варіаційну маржу) в порядку та на умовах передбаче‑
них правилами торгів ПАТ «Українська біржа» у сек‑
ції строкового ринку. Обсяг опціонного контракту на 
ф’ючерсний контракт UX (лот) складає 1 ф’ючерсний 
контракт на індекс українських акцій (UX). Термін 
дії опціонного контракту на ф’ючерсний контракт UX 
складає період з моменту початку торгів до початку 
останньої клірингової сесії останнього дня укладення 
контракту. Премія, тобто ціна опціонного контракту 
на ф’ючерсний контракт UX, в ході торгів, при подачі 
заявки та укладанні контракту вказується в пунктах 
за лот. Мінімальна зміна ціни контракту (мінімальний 

крок ціни контракту) складає 0,1 пункту. Вартість од‑
ного пункту складає 10 гривень. Зауважимо, що серед‑
нє значення індексу UX розраховується як середньо‑
арифметичне усіх розрахованих значень індексу UX 
за визначений період часу (період розрахунку серед‑
нього значення індексу UX).

Організатором торгів (ПАТ «Українська біржа») 
розрахункова ціна опціонних контрактів на ф’ючерс‑
ний контракт UX визначається як їх теоретична ціна, 
розрахована на момент початку поточної клірингової 
сесії. Теоретична ціна опціонного контракту на ф’ю‑
черсний контракт UX розраховується на підставі його 
теоретичної волатильності. Теоретична волатильність 
за кожним опціоном даного виду розраховується на 
підставі заявок за усіма опціонами.

Ринкова волатильність опціонних контрактів на 
ф’ючерсний контракт UX є різною для різних страй‑
ків (цін виконання) і утворює криву волатильності, 
тобто залежності волатильності від ціни виконання 
при певному значенні ціни ф’ючерсного контракту, 
що є базовим активом опціону. Крива волатильності 
формується за результатами обробки заявок за усіма 
опціонами та подається в параметричному вигляді:

( )( )( ) ( )× ×
σ = + × − − × +21 exp

D arctg E y
A B C y
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де σ —  волатильність, що визначена у відсотках від 
ціни ф’ючерсного контракту UX, який є базовим акти‑
вом опціону; Strike —  страйк опціону; F(t) —  ціна ф’ю‑
черсного контракту UX, що є базовим активом опці‑
ону, в момент розрахунку t; T —  час від теперішнього 
моменту t до дати останнього дня укладення опціону 
(в частках року).

Параметри A, B, C, D, E, S встановлюються таким 
чином, щоб для кожного страйку опціону значення 
кривої волатильності було вищим за волатильність 
кращої заявки на купівлю та, одночасно, нижчим за 
волатильність кращої заявки на продаж. Визначення 
зазначених параметрів кривої волатильності здійсню‑
ється ЕТС біржі один раз на три хвилини. Значення 
теоретичної волатильності розраховуються кожні 
п’ять секунд з урахуванням зміни ціни ф’ючерсного 
контракту UX, що є базовим активом опціону, та часу 
від теперішнього моменту до дати останнього дня 
укладення опціону.

Волатильність заявки (волатильність ф’ючерсно‑
го контракту UX, що є базовим активом опціону, для 
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відповідної заявки) визначається, виходячи з ціни за‑
явки відповідно до моделі Блека‑Шоулза для опціонів 
на ф’ючерси з нульовою відсотковою ставкою, з ура‑
хуванням припущення, що рух цін на ринку базового 
активу визначається стохастичним процесом, який 
ґрунтується на функції нормального розподілу N(x) із 
параметрами µ = 0 та s = 1:

( )
( )− −µ

−∞

= ×
π∫

2
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2

xx
sN x e dx

s
.

При цьому, залежність між ціною опціону на ф’ю‑
черс Price(t) у момент розрахунку t та волатильністю 
базового ф’ючерсу σ при ринковій відсотковій ставці, 
що дорівнює нулю, визначається в такий спосіб:

( ) ( ) ( ) ( )= × − ×1 2Price Strikecall t F t N d N d ,

( ) ( ) ( )= + −put callPrice Price Striket t F t ,

( )  σ
+ × 

 =
σ

2

1

ln
2

F t
T

Strike
d

T
,

= −σ2 1d d T , 
де Pricecall(t) —  ціна опціонного контракту CALL на 
ф’ючерсний контракт UX у момент розрахунку t; 
Priceput(t) —  ціна опціонного контракту PUT на ф’ю‑
черсний контракт UX у момент розрахунку t; F(t) —  
ціна ф’ючерсного контракту UX, що є базовим акти‑
вом, у момент розрахунку t; T —  час від теперішнього 
моменту t до дати останнього дня укладення опціо‑
ну (в частках року); σ —  волатильність ф’ючерсного 
контракту UX, що є базовим активом, за рік у частках 
від F(t).

Коефіцієнти «дельта» для опціонних контрактів на 
ф’ючерсний контракт UX розраховуються на основі 
теоретичної волатильності за такою формулою:

−

−∞

= ×
π∫

' 2
1
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де DC —  коефіцієнт «дельта» для опціонного контр‑
акту CALL на ф’ючерсний контракт UX; DP —  кое‑
фіцієнт «дельта» для опціонного контракту PUT на 
ф’ючерсний контракт UX; Strike —  страйк опціону; 
F(t) —  ціна ф’ючерсного контракту UX, що є базовим 
активом, у момент розрахунку t; r —  відсоткова ставка 
(у частках одиниці); T —  час від теперішнього моменту 
t до дати останнього дня укладення опціону (в частках 

року); σ —  волатильність ф’ючерсного контракту UX, 
що є базовим активом, за рік у частках від F(t) [7].

Найбільший досвід організації торгів на ринку 
опціонних контрактів України має ПрАТ «Україн‑
ська міжбанківська валютна біржа»» [9]. Разом із тим, 
портфель опціонних контрактів даної біржі протягом 
2004–2015 років є обмеженим за обсягом і широтою 
спектру базових активів, зокрема містить виключно 
опціони на купівлю акцій з поставкою базового акти‑
ву. При цьому, базовими активами опціонних контр‑
актів є акції емітентів. Зауважимо, що 12.03.2015 року 
торги опціонами на купівлю акцій з поставкою базо‑
вого активу на біржовому ринку ПрАТ «Українська 
міжбанківська валютна біржа» повністю припинено.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. Результати 
дослідження свідчать, що біржовий ринок опціонних 
контрактів України містить всі існуючі сегменти. При 
цьому, розподіл сегментів за організаторами торгів 
протягом 2008–2016 років не формує конкурентне се‑
редовище на біржовому ринку опціонних контрактів, 
оскільки сегменти не перетинаються за організатора‑
ми торгів. Крім того, сегменти, що представлені ПАТ 
«Фондова біржа «Перспектива»», зокрема: валютні 
опціонні контракти, процентні опціонні контракти, 
опціонні контракти на індекс, —  місять розрахункові 
опціонні контракти, які мають ті самі базові активи, що 
і ф’ючерсні контракти (теж розрахункові) даної біржі, 
у зв’язку з чим, на наш погляд, є інвестиційно неприва‑
бливими, що підтверджується відсутністю попиту на 
них протягом 2014–2016 років. Вважаємо, що у тако‑
му випадку для ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»» 
доцільною була б пропозиція опціонів на відповідні 
ф’ючерсні контракти з поставкою базового активу, зо‑
крема: опціону на ф’ючерсний контракт на курс гривні 
до долару США; опціону на ф’ючерсний контракт на 
курс гривні до євро; опціону на ф’ючерсні контракти 
на індекс KievPrime O/N, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M, 12M, 
що відповідає депозитній ставці на строк 1 день, 1 тиж‑
день, 1 місяць, 2 місяці, 3 місяці, 6 місяців, 12 місяців, 
відповідно; опціону на ф’ючерсні контракти на ін‑
декс UIRD, що відповідає депозитній ставці на строк 
3 місяці, 6 місяців, 9 місяців, 12 місяців. Враховуючи 
існуючий рівень попиту на наведені, в якості базових 
активів опціонів, ф’ючерсні контракти ПАТ «Фондова 
біржа «Перспектива»», запропонований спектр опціо‑
нів на ф’ючерсні контракти сприятиме збільшенню ін‑
вестиційної привабливості останніх, що, у свою чергу, 
сформує попит на опціонному ринку даної біржі.

Таким чином, параметри опціонних контрактів, 
що пропонуються біржами України, дають підстави 
стверджувати, що, технічно, функціональний меха‑
нізм опціонних контрактів України відповідає світо‑
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вому рівню технологій організації торгів на строкових 
ринках, проте опціонні контракти, всупереч своїй еко‑
номічній природі, залишаються непопулярними фі‑
нансовими інструментами, відірваними від розвитку 
реального сектору економіки.

Згідно нашої наукової позиції, розвиток ринку 
опціонних контрактів України потребує визначен‑
ня чіткого вектору, який, на нашу думку, передбачає 
систематизацію структури функціонального механіз‑

му опціонних контрактів, мінімізацію спекулятивних 
операцій і зміщення акцентів у бік запровадження 
механізмів хеджування економічних і фінансових ри‑
зиків суб’єктів господарювання через оптимізацією 
спектру базових активів опціонних контрактів. За‑
значене актуалізує необхідність формування профілю 
потенційних хеджерів для ринку опціонних контрак‑
тів і оптимізації спектру базових активів опціонних 
контрактів.
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ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЗАЙНЯТОСТІ  
НА ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЯХ

ФИНАНСОВЫЕ РЫЧАГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗАНЯТОСТИ  
НА ДЕПРЕССИВНЫХ ТЕРИТОРИЯХ

FINANCIAL LEVERAGE OF GOVERNMENTS SUPPORT EMPLOYMENT 
 IN DEPRESSED AREAS

Анотація. У статті проведено аналіз проблеми депресивних територій. Приділено особливу увагу розвитку підпри-
ємницького сегменту, окреслено завдання по підвищенню ділової активності населення на проблемних територіях. Ви-
значено роль банків у стимулюванні розвитку малого бізнесу, обґрунтовано роль держави у стимулювання соціально-е-
кономічного розвитку депресивних територіях Українських Карпат.

Ключові слова: гірські населені пункти, підприємництво, депресивна територія, банківські установи, фінанси, кредит.
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Аннотация. В статье проведен анализ проблемы депрессивных территорий. Уделено особое внимание развитию 
предпринимательского сегмента, определены задачи по повышению деловой активности населения на проблемных 
территориях. Определена роль банков в стимулировании развития малого бизнеса, обоснована роль государства в сти-
мулировании социально-экономического развития депрессивных территориях Украинских Карпат.

Ключевые слова: горные населенные пункты, предпринимательство, депрессивная территория, банковские учреж-
дения, финансы, кредит.

Summary. The problem of depressive territories is analyzed by the authors. Particular attention is paid to the development 
of the entrepreneurial segment, tasks are set to increase the business activity of the population in problem areas. The role of 
banks has been determined in stimulating the development of small business, the role of the state has been substantiated in 
stimulating the socio-economic development of the depressed territories of the Ukrainian Carpathians.

Key words: mountain settlements, entrepreneurship, depressive territory, banking institutions, finance, credit.

Постановка проблеми.. Сучасний етап трансфор‑
мації економіки України до ринкових відносин 

супроводжується поглибленням відмінностей в тем‑
пах, динаміці та рівнях соціально‑економічного роз‑
витку не тільки на міжрегіональному зрізі, але субре‑
гіональному.

Істотні відмінності, в першу чергу, проявляються 
в темпах реструктуризації територіальної економіки, 
становленні підприємницького сектору, розвитку но‑
вих організаційно‑правових форм господарювання та 
ефективності їх функціонування, інноваційно‑інвести‑
ційній діяльності, можливостях реалізації наявного ви‑
робничо‑ресурсного потенціалу тощо. Матеріалізація 
рівнів диференціації проявляється в обсягах виробни‑
цтва продукції, валової доданої вартості на одну особу, 
оплаті праці, а відтак споживанні та рівні життя людей 
приводить до зростання безробіття, міграції населен‑
ня і є основним чинником формування депресивних 
ринків праці. пріоритетним завданням. Пріоритетним 
завданням державної є політика в галузі фінансів, кре‑
дитів, податків з метою стимулювання економічного 
зростання та сталого розвитку депресивних територій.

Аналіз останніх досліджень проблеми. Дослід‑
женню теоретичних і практичних проблем підтримки 
і розвитку депресивних територій присвячено пра‑
ці вчених:, С. Бандура, Д. Богині, І. Бондар, В. Бри‑
ча, С. Вовканича, В. Геєця, М. Долішнього, Т. Заяць, 
С. Злупка, А. Колота, О. Кузьмін, Г. Купалової, Л. Ли‑
согор, Є. Лібанової, В. Мікловди, В. Нижника, В. Оні‑
кієнка, Н. Павловської, М. Пітюлича, Л. Шевчук та 
інших вчених. Однак, маючи значний практичний 
інтерес, проблема фінансового забезпечення розвитку 
депресивних територій Українських Карпат потребує 
на особливу увагу.

Формування цілей статті: аналіз та визначення 
шляхів удосконалення фінансового забезпечення роз‑
витку депресивних територій.

Виклад основного матеріалу. Ключовою пробле‑
мою структурної трансформації економіки депресив‑

них територій в контексті трудоресурсної проблема‑
тики є формування багатоукладності та множинності 
суб’єктів господарювання, що закладає фундамент 
збалансування економіки по трудовому фактору, як 
в кількісному так і якісному аспектах. Це вимагає її 
тісної ув’язки з інноваційно‑інвестиційною та кре‑
дитно‑податковою політикою, розвитком кадрового 
потенціалу, вдосконалення системи підготовки та пе‑
репідготовки кадрів, які проживають на депресивних 
територіях.

Корінний перелом на депресивних ринках перед‑
бачає послідовну реструктуризацію зайнятості у від‑
повідності з динамікою і темпами становлення рин‑
кового сектору економіки. Звідси стає очевидним, 
що регулювання депресивних ринків праці повинна 
базуватися на нових системо утворюючих принципах 
економічної активності населення, яка відповідає до‑
корінним змінам в формах власності і соціально‑тру‑
дових відносинах. Це —  підприємництво, самозайня‑
тість, наймана праця Держава повинна проводити 
реалізацію активних заходів, спрямованих на мобілі‑
зацію фінансових і матеріальних ресурсів держави, ре‑
гіону, органів місцевого самоврядування та населення 
та спрямування на розвиток людського капіталу, його 
професійно‑кваліфікаційного та фахового рівня [1].

Як показало соціологічне дослідження жителів гір‑
ських населених пунктів для підприємницьких струк‑
тур, що діють на депресивних територіях, а також тієї 
частини населення, що бажає започаткувати власний 
бізнес, однією з найбільших проблем є отримання кре‑
диту Не володіючи в повній мірі заставним майном, 
суб’єктам мікробізнесу в сільській місцевості банків‑
ські установи зменшують суму кредиту під вартість 
заставного майна та ставлять більш жорсткі умови 
його повернення.

Важливу роль мають і фактори організаційного 
характеру, зокрема практично відсутній з боку бан‑
ків контролю за суб’єктами підприємницької діяль‑
ності —  позичальниками, що пояснюється тим, що 
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більшість із них здійснює свою діяльність не показу‑
ючи при цьому реальних доходів, тобто працює в тіні. 
Сюди накладається ще й той факт, що більшість під‑
приємців володіють низьким рівнем знань, необхід‑
ним для ведення бізнесу, а це в свою чергу ускладнює 
дотримання всіх вимог, необхідних для отримання 
ними позичкового капіталу (розробка бізнес‑плану, 
техніко‑економічне обґрунтування необхідності залу‑
чення кредиту тощо).

Тому закономірним є висновок, що на теперішній 
час створення та розвиток підприємницького сегмен‑
ту на депресивних територіях державна фінансова 
підтримка ще недостатньо ефективна. Для підвищен‑
ня ділової активності залучення широких верств насе‑
лення до підприємницької діяльності необхідно вирі‑
шити такі першочергові завдання:

 – сприяти функціонуванню на депресивних терито‑
ріях мережі банків, у тому числі кооперативних, 
а також кас взаємодопомоги, які б спеціалізувалися 
на кредитуванні малих форм господарювання;

 – розширити базу кредитування малих підприєм‑
ницьких структур та суттєво знизити процентні 
ставки за кредитами;

 – активізувати співпрацю з іноземними фінансовими 
інститутами, що фінансують малий та мікробізнес 
за спеціальними програмами.
Розбудова мережі банківських установ необхідна 

у зв’язку з тим, що, банки які функціонують сьогодні 
на депресивних територіях, не приділяють належної 
уваги суб’єктам господарювання, які функціонують, 
оскільки часто не розуміють специфіки господа‑
рювання в умовах високого ризику. Це приводить 
до зростання трансакційних витрат на оформлення 
кредиту, неспроможністю більшості господарюючих 
суб’єктів нести фінансове навантаження щодо сплати 
відсотків за кредитами та великим кредитним ризи‑
ком Слушним є висновок про необхідність стимулю‑
вання розвитку банківських інституцій, які б мали 
мережу своїх представництв на депресивних терито‑
ріях і були зорієнтовані насамперед на кредитування 
та обслуговування малого та мікробізнесу, суб’єкти 
якого, в свою чергу, повинні бути надійними і плато‑
спроможними, з одного боку, а з іншого —  функціо‑
нувати в пріоритетних сферах економіки кожної так‑
сонономічної одиниці, що виступають у ролі «точок 
економічного зростання». Відсутність цілісної систе‑
ми банківських інституцій являється однією з голов‑
них причин нерозвинутості кредитування фізичних 
осіб —  підприємців, які сьогодні формують підпри‑
ємницький потенціал на депресивних територіях [2]. 
Обсяг кредитів, наданих фізичним особам, в рази мен‑
ший від обсягу кредитів, наданих суб’єктам господа‑
рювання —  юридичним особам [3].

Проблемною не лише депресивних територій, а й 
загалом підприємницького сектору є те, що в Україні 
більшість банків зареєстровано в місті Києві, відпо‑
відно рішення щодо надання кредиту приймають цен‑
тральні офіси, що потребує великого часового лага, 
що є неприпустимим для сезонних суб’єктів підпри‑
ємницької діяльності, коли вони потребують грошей 
миттєво: мова йде, насамперед, про сільськогосподар‑
ських виробників, коли невжиття відповідних заходів 
може призвести до втрат врожаю, його загнивання, 
нищення запасів, падіж худоби тощо.

Оскільки великі банківські установи не приділя‑
ють належну увагу підприємництву в сільській місце‑
вості, виникає необхідність стимулювати створення 
невеликих кооперативних банків для кредитування 
фізичних осіб підприємців Для вирішення окресле‑
них проблем вкрай важливим є зміна функціональних 
параметрів діяльності мережі таких невеликих банків, 
де основна увага зосереджується на пристосуванні ме‑
неджменту та маркетингу їх діяльності до специфіки 
функціонування малих підприємницьких структур на 
депресивних територіях. Для цього слід також приве‑
сти у відповідність і банківські послуги та обсяги фі‑
нансових продуктів, що необхідні для ведення бізнесу 
на зазначених територіях [3]. У цьому плані дуже важ‑
ливим моментом є спрощення процедури прийняття, 
розгляду та оформлення кредитних заявок. Особли‑
вої уваги потребує проблема розширення діапазону 
інформаційного забезпечення діяльності малих під‑
приємств у площині мінімізації можливих ризиків, їх 
страхування тощо.

Існування розвинутої мережі кооперативних бан‑
ків на депресивних територіях дозволить максималь‑
но індивідуалізувати роботу з клієнтами та зробить 
більш доступними банківські ресурси для суб’єктів 
господарювання. Саме цим можна пояснити їх по‑
ширення у багатьох європейських країнах [4]. На‑
приклад, у Польщі кооперативні банки відіграють 
важливу роль у фінансуванні сільських територій 
і сільського господарства —  через ці установи держа‑
ва надає пільгові кредити для сільського господарства 
та здійснює виплати фермерам з фондів ЄС та націо‑
нального бюджету [5].

Не перебільшуючи ролі банків у стимулюванні 
розвитку малого та мікробізнесу, необхідно зазначи‑
ти, що для більшості розвинених країн з ринковою 
економікою основним інститутом, що здатен істотно 
вплинути на зазначений сектор економіки, є держава. 
Практика показує, що за рахунок банківської та пара‑
банківської систем неможливо вирішити всі пробле‑
ми щодо кредитування підприємницької діяльності 
як в довго ‑, так і в короткостроковій перспективі. 
Через місцеві банки реалізуються програми сприяння 
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розвитку підприємництва, де держава виступає одним 
із основних суб’єктів фінансування цих програм і за 
рахунок неї покривається частина кредитних ставок 
по наданим позичковим коштам та сум кредитів для 
суб’єктів підприємницької діяльності.

Висновок. Отже, для реалізації підприємницько‑
го потенціалу населення що проживає на депресив‑
них територіях, підтримки діючих підприємницьких 

структур необхідно створити дієву фінансову мережу, 
яка б включала взаємодію банківських установ та не‑
банківського фінансового сектора, кредитних спілок, 
страхових фондів, лізингу, венчурних компаній. Це 
дало б змогу залучити до ведення власної справи ши‑
роке коло населення, підприємців, підприємницьких 
структур та сприятиме покращенню соціально‑еконо‑
мічного становища жителів депресивних територій.
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SIZE AND THE REDUCTION OF TRANSACTION COSTS  
ON EDUCATIONAL MEASURES

Summary. The objective of this article was aimed to examine the size of transaction costs on educational mea-
sures in the dropped and repeating courses, and to find out ways to reduce the transaction costs on educational 
measures. The results showed that transaction costs on educational measures for each course varied depending 
on the rules and teaching and learning technologies as well as the student performance evaluation measures. In 
reducing the measuring transaction costs of education, the finding showed that self-practicing and self-learning 
by information technology. Therefore, the determination of measurable standards or tangible identification of 
students’ access to data and the identification of clear roles between lecturers and learners can be validated in 
measurement and course practices can be identified.

Key words: transaction costs on educational measures, lack of information, Measures at reasonable expen-
diture.
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Posing problems

Dropping course problems in the undergraduate stu‑
dents have involved the appropriate human resource 

management. This matter is considered critical to human 
resources investment. In spite of the suitable learning 
management and transmission, dropping courses, on one 
hand, represents a problem of the shortcomings of selec‑
tion system implemented by the educational institutions 
[1]. However, on the other hand, it represents a problem 
of measurements or criteria that the learners are restrict‑
ed to accessing data or measuring methods required by 
the institutions’ standards or instructors. Consistent 
with the explanation, citing that an exchange of goods 
and services and the accurate estimation in goods and 
services need to be executed in the way that may result 
in the measurement cost and appropriate measurement 
techniques that may prevent mistakes, but reassure the 
accuracy of measurement costs [2, p. 67].

The problems regarding the measurements of labor re‑
sources preparation quality in the education market have 
stemmed from preparation of the leaners on one hand, and 
a lack of data and clarity in the measures implemented, 
leading to the repetition of the students, on the other 
hand. In fact, repeating courses is a problem that must 
be addressed. Over the past years, repeating courses may 
provide technical perspectives and assistance rather than 

developing a paradigm in the viewpoint of the interpreta‑
tion that self‑directed learning is defined in learning ac‑
tivity process to acquire new academic information and a 
response to educational attainment [8], role of rules and 
terms in the courses that contribute to the determination 
of the measurement costs.

The objective of this article was aimed to examine the 
size of transaction costs on educational measures in the 
dropped and repeating courses, and to find out ways to 
reduce the transaction costs on educational measures.

Research and publications analysis
The transaction cost on the educational measures 

represents an additional cost to materials and ethical 
resources that must be borne in the transactions by the 
participants. Because of data imbalance and opportunis‑
tic behavior, adaption plans and the investigation of the 
obligations in each subject are required [5, p. 89–102]. 
Kapelyushnikov [3] considers the quality of education 
management tool as transaction cost, a necessary resource 
for adaptation plan and control in the implementation of 
individual obligations in the process of alienation and the 
acquisition of rights and freedoms, transparency policy 
and easy access to data. At the university level, the in‑
house transaction cost involves the educational service 
while the preparation of labor skills and human resources 
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in the economic activities of the university represents the 
education market wholly. The given behaviors of partic‑
ipants in the economic activities over such education‑
al market include rules, practices and environment [10, 
p. 60] through buyer and seller relationship and market 
mechanism, determining the timeframe, quality and quan‑
tity of services provided by the educational institutions, 
and personal needs. To reduce the limits of opportunism 
in the measurement cost, it is imperative to create incen‑
tives for compliance with contractual obligations and in 
compliance with the customer interests [9].

The specificity of the authorized access to data be‑
comes an educational transaction cost (disclosure, nego‑
tiation, measurement, scoring, verification, and protec‑
tion of opportunistic costs, etc.). However, a bit of the 
investigation of the educational transaction costs on sub‑
jects has been evidenced, because the most of the interest 
have been paid to whole study rather than the university 
level and clients. The academic service transaction pro‑
vides insight that data has been relied on [4, p.140–141). 
In practice, data is determined by imperfection, quality, 
speed, and thoroughness. However, it was proven that no 
approaches have been applied to the education to address 
the courses repeating on Measurement Cost. With the 
ineffective measurement, the education market may dis‑
appear. Measurement costs are directly correlated with 
the exchange support of the education market [6]. Re‑
garding the measurement cost on dropping courses, the 
following dimensions are taken into consideration, a lack 
of examples in solving problems, unclear known answers, 
contacting with teammates for answering questions, con‑
sulting the instructors, points added by the instructors, 
the instructors guide the exams in advance, the instruc‑
tors assign the same tests repeatedly, self‑searching by 

learners, non‑traditional content appearing on the exam 
test, different lectures provided individually by the in‑
structors.

Main content presentation
The investigation of dropping courses of the under‑

graduate students during the year 2009–2015 on Laws for 
Economists (60 persons), Evolutionary Concept in Eco‑
nomics (87 persons), Basic Econometrics (32 persons), 
Microeconomics 2 (101 persons), it found that the trans‑
action cost of educational measures on individual subjects 
varied obviously. Basic Econometrics demonstrated the 
highest transaction cost in term of time lost, represent‑
ing 6,825 minutes or 113.75 hours per person, followed by 
Laws for Economists, (939.08 minutes or 15.65 hours per 
person), Microeconomics 2 (873 minutes or 14.55 hours 
per person) and Evolutionary Concept in Economics (156 
minutes economics or 2.6 hours per person). In terms of 
money lost, Basic Econometrics, representing 1,216 Baht 
per capita, Microeconomics 2 (640 Baht per capita), Laws 
for Economists (95 Baht per capita), Evolutionary Con‑
cept in Economics (80 Baht per capita).

Mainstream transaction costs of measurements in‑
curred in the instructional process of the instructors and 
learners include the students undergoing the problems, 
contacting with teammates for answering the questions, 
answering the questions, unclear known answers, differ‑
ent lectures provided individually by the instructors, a 
lack of examples in solving problems, self‑searching by 
learners on Laws for Economists and Evolutionary Con‑
cept in Economics. In addition, the exact measurements, 
answering the questions, clear known answers, a presence 
of the examples in solving problems, and answering the ex‑
ams questions demonstrated the lower level of transaction 

Table 1
Reduction of transaction costs on educational measures

Elements of transaction costs  
on educational measures

Measures at reasonable expenditure Performance Type

Self‑searching by learners, contacting 
with teammates, answering the questions

Implement transparency policy and easy 
access to data, answering to exam ques‑
tions and answering to exercises, produc‑
tion of online course manuals

Admonition of opportunistic behavior and 
unethical conduct
Cost savings in searching, protecting the 
interests of learners

The instructors guide the exams in ad‑
vance, the instructors assign the same 
tests repeatedly, lack of examples in solv‑
ing problems, unclear known answers, 
different lecture provided individually by 
the instructors.

Recording of content of lectures in the on‑
line media
Answering questions online and CCTV 
installation

Awarding for annual performance apprais‑
al on performance and determination of 
the quality of the content of the lessons on 
performance, partaken by the students in 
reducing the transaction cost on measure‑
ment

Content of non‑traditional lecture ap‑
pearing in the exams, points added by the 
instructors

Retro‑investigation of exams and answer‑
ing questions online for each subjects, on‑
line scores reporting at post‑paper exam‑
ination

Good practice in setting exam questions, 
cost savings in measurement, and protect‑
ing the interests of learners.

Sources [7, p. 98]
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cost as compared to that on Basic Econometrics and Mi‑
croeconomics 2 in which the aforesaid were not met.

On the respective basis, the transaction cost on edu‑
cational measures could reduce by a minimum of approxi‑
mately 4.5%, and a maximum of 11%, of the total time lost, 
and the transaction costs in monetary value reduced by a 
minimum of 0.8% and a maximum of 1.5% of all money 
lost on Laws for Economists. The transaction cost on ed‑
ucational measures reduced by a minimum 0.5%, minimal 
and a maximum of 1.5% of total time lost, and the trans‑
action costs on educational measures in monetary value 
reduced by a minimum of 1.5% and a maximum of 2% of 
all money lost on Evolutionary Concept in Economics

Conclusion and future works
The size of the transaction costs on educational meas‑

ures has been relied on the designed course evaluation, 
with emphasis on self‑directed learning at the appropriate 
size of the time budget of the courses. Therefore, the de‑

termination of measurable standards or tangible identifi‑
cation of students’ access to data and the identification of 
clear roles between lecturers and learners can be validat‑
ed in measurement and course practices can be identified. 
The asymmetry of the course information can be reduced, 
leading to the reduced cost in student coordination. The 
future research should concentrate the cost of opportun‑
istic behavior of the lecturers, measuring methods and 
e‑examination that would meet the student’s self‑learn‑
ing goals, the clearly‑defined role of the learners and the 
instructors, the development of new measurement varia‑
bles that provide more accuracy in determining the work‑
ing environments of the learners and the instructors.
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ДЕТЕРМІНАНТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: БАЛАНС ІНТЕРЕСІВ

ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ

DETERMINANTS OF REGIONAL DEVELOPMENT: BALANCE OF INTERESTS

Анотація. В статті досліджується проблематика створення балансу інтересів суб’єктів на усіх рівнях регіональної економі-
ки. Доведено, що запорукою успішного регіонального розвитку є створення та підтримка таких умов господарювання, за яки-
ми дотримується баланс інтересів усіх суб’єктів економіки регіону. Визначено економічні інтереси на рівнях «регіон-галузь», 
«регіон-підприємство». Запропоновано показники, що визначають економічні інтереси регіону та характеризують усі сторо-
ни діяльності регіональної економіки. Запропоновано порядок розробки критеріїв, що оцінюють рівень балансу інтересів на 
основі дотримання принципів повнішої характеристики досліджуваної системи та динаміки її змін, тобто урахування фактору 
часу. Встановлено, що детальна розробка критеріїв оцінювання балансу інтересів та алгоритм їх розрахунку необхідні для 
вирішення проблемних питань щодо регіонального та галузевого розвитку та потребують подальших наукових досліджень.

Ключові слова: регіональний розвиток, економічні інтереси, баланс інтересів, узгодження інтересів, критерії оцінювання.

Аннотация. В статье исследуется проблематика создания баланса интересов субъектов на всех уровнях региональ-
ной экономики. Доказано, что залогом успешного регионального развития является создание и поддержка таких усло-
вий хозяйствования, при которых соблюдается баланс интересов всех субъектов экономики региона. Определены эко-
номические интересы на уровнях «регион-отрасль», «регион-предприятие». Предложены показатели, определяющие 
экономические интересы региона и характеризующие все стороны деятельности региональной экономики. Предложен 
порядок разработки критериев, оценивающих уровень баланса интересов на основе соблюдения принципов полной 
характеристики исследуемой системы и динамики ее изменения, то есть учета фактора времени. Установлено, что де-
тальная разработка критериев оценки баланса интересов и алгоритм их расчета необходимы для решения проблемных 
вопросов регионального и отраслевого развития и требуют дальнейших научных исследований.

Ключевые слова: региональное развитие, экономические интересы, баланс интересов, согласование интересов, 
критерии оценки.

Summary. The article deals with the problem of creating a balance of interests of subjects at all levels of the regional economy. It is 
proved that the key to successful regional development is the creation and maintenance of such economic conditions, which holds the 
balance of interests of all subjects of the region’s economy. Economic interests at the levels «region-branch», «region-enterprise» are 
determined. The indicators, which determine the economic interests of the region and characterize all aspects of the regional economy, 
are proposed. The order of elaboration of criteria that evaluates the level of balance of interests is developed on the basis of adherence 
to the principles of a more complete description of the investigated system and the dynamics of its changes, that is, taking into account 
the factor of time. It was established that detailed elaboration of the criteria for estimating the balance of interests and the algorithm of 
their calculation is necessary for solving the problem issues related to regional and branch development and requires further research.

Key words: regional development, economic interests, balance of interests, coordination of interests, evaluation criteria.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах актив‑
ного розвитку процесів регіоналізації особлива 

увага приділяється проблемам територіального і ре‑
гіонального розвитку. Ефективність економіки регіо‑
ну залежить від рівня розвитку та ефективності соці‑
ально‑економічних процесів усіх галузей та окремих 
суб’єктів, що її утворюють. У свою чергу, на розвиток 
економіки регіону чинить вплив рівень та динаміка 
розвитку окремих підприємств‑суб’єктів та галузей 
регіональної економіки. В процесі розвитку відбу‑
вається взаємодія та зіткнення інтересів суб’єктів на 
різних рівнях. Проблеми пошуку шляхів узгодження 
економічних інтересів суб’єктів регіональної еконо‑
міки та визначення балансу між ними досліджуються 
у багатьох наукових працях. Але на сьогодні ця про‑
блематика залишається недостатньо розробленою, що 
не дозволяє дійти визначених висновків щодо меха‑
нізму утворення балансу економічних інтересів між 
суб’єктами на різних рівнях регіональної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про‑
блеми розвитку регіонів знайшли своє відображення 
в працях закордонних і вітчизняних економістів, зо‑
крема: Амоши О. І. [1], Бланка І. А. [2], Бубенка П. Т., 
Варналія З. С. [3], Геєця В. М. [4], Гриньової В. М., Да‑
нилишина Б. М. [5,6], Дацишина М. Б. [7], Долішньо‑
го М. І. [8], Недашківського М. М. [9], Пересади А. А. 
[10], Побурка Я. О. [11], Чумаченка М. Г., та багатьох 
інших науковців.

Теоретичні основи дослідження сутності та при‑
роди економічних інтересів було розроблено такими 
видатними вченими, як Л. Абалкін [12], Г. Гегель [13, 
с. 27], К. Гельвецій [14, с. 34], Ф. Енгельс [15, с. 148], 
К. Маркс [15, с. 148], Д. Рікардо, А. Сміт та іншими.

Розвиток і вплив факторів виробництва визнача‑
ється економічними інтересами, їх орієнтацією й рів‑
нем значимості в багатоплановому процесі господар‑
ської діяльності. Так, академік Л. І. Абалкін відзначає: 
«Недостатнє дослідження механізму використання 
економічних законів значною мірою пов’язане з не‑
дооцінкою економічною наукою проблеми інтересів. 
Наші знання про них не проникають далі повсякден‑
них вистав, нам не відомі повною мірою ні їх структу‑
ра, ні їх співпідпорядкованість» [12, с. 192].

Взаємодія інтересів виступає рушійною пружиною 
соціально‑економічного розвитку. «Найближчий по‑
гляд на історію, —  писав Ф. Гегель, —  переконує нас 
в тому, що дії людей виникають з їх потреб, пристра‑
стей, їх інтересів…» [13, с. 27].

В наукових працях термін «розвиток» вживається 
в різних значеннях: економічний розвиток, соціаль‑
но‑економічний розвиток, розвиток економіки, регіо‑
ну, міста [1, 3, 4]. При цьому, розвиток визначається як 
прогресивна зміна буд‑якого характеру, насамперед, 

в економіці. Зміна може бути кількісною і призводити 
до економічного зростання, або якісною, тобто, такою, 
що забезпечує структурні зміни або набуття нових ха‑
рактеристик [4–7].

Аналіз та узагальнення наукових праць дозволили 
зробити висновок про необхідність подальшого дослі‑
дження щодо визначення впливу окремих суб’єктів на 
розвиток регіону та пошуку шляхів утворення балан‑
су інтересів в процесі регіонального розвитку.

Формулювання цілі статті (постанова завдання). 
Процес розвитку має позитивну динаміку тільки за 
умови узгодження інтересів усіх його елементів чи 
учасників. Саме баланс інтересів суб’єктів регіональ‑
ної економіки є запорукою успішного розвитку регіо‑
ну. Підходи до створення механізму балансу інтересів 
та методи оцінки цього балансу на сьогодні недостат‑
ньо досліджені. Це обумовило вибір мети та завдань 
даного дослідження.

Виклад основного матеріалу. Можна затверджу‑
вати, що сьогодні проблема пошуку консенсусу, ба‑
лансу інтересів, виходить на якісно більш високий 
рівень. У всій повноті постає питання практичного ви‑
користання знань, пов’язаних із природою економіч‑
них інтересів і їх впливом на суспільне виробництво 
в реальній господарській діяльності з метою підви‑
щення її ефективності. У зв’язку із цим особливу акту‑
альність набувають питання, пов’язані з необхідністю 
вимірювання погодженості економічних інтересів, їх 
впливу на процеси, що відбуваються в господарській 
системі.

Економічні інтереси —  рушійна сила соціально‑е‑
кономічного розвитку. Економічний інтерес —  це ре‑
альний, зумовлений відносинами власності та прин‑
ципом економічної вигоди мотив і стимул соціальних 
дій щодо задоволення динамічних систем індивідуаль‑
них потреб. У кожному економічному відношенні —  
між підприємцями і виробниками, між виробниками 
і споживачами, державою і недержавним сектором 
економіки (бізнесом), партнерами, у відносинах між 
індивідами —  мають місце елементи боротьби і спів‑
робітництва.

Регіон, що є суб’єктом економічних відносин, носі‑
єм особливих економічних інтересів, а не тільки об’єк‑
том зосередження природних ресурсів, населення, 
виробництва і споживання товарів, сфери обслугову‑
вання, в сучасних регіональних дослідженнях тракту‑
ється як поліфункціональна і багатоаспектна система. 
Функціонування регіональної економіки визначаєть‑
ся впливом на її макрорівневу структуру з одного боку 
і мікрорівневу —  з іншого. Вплив величезної кількості 
внутрішніх і зовнішніх факторів визначає особливос‑
ті функціонування регіональної системи, її економічні 
інтереси, які реалізуються в процесі розвитку регі‑
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ону. Для стимулювання розвитку регіонів питання 
ефективної реалізації їх економічних інтересів має 
величезне значення, тому що для розробки програм 
з планування та регулювання процесів регіонально‑
го розвитку необхідно враховувати і моделювати уз‑
годження інтересів на різних рівнях господарювання.

Економічні інтереси регіону, які висловлюють 
його потреби, є дієвим стимулятором регіонального 
відтворення, яке нерозривно з процесом регіонально‑
го розвитку (см. рис. 1). [5]

Якщо розглянути зріз системи економічних інтере‑
сів на місцевому рівні, перш за все необхідно відзна‑
чити, що навіть поверхневий погляд на переплетення 
групових економічних інтересів в місцевому масштабі 
дає вельми складну і суперечливу картину. Це пояс‑
нюється перш за все тим, що економічні процеси не 
відокремлені від проблем організації інститутів дер‑
жавної влади, принципів їх формування. Спроба ана‑
лізу взаємодії групових місцевих інтересів вимагає 
виділення носіїв цих інтересів —  суб’єктів досліджен‑
ня. Єдиної точки зору у економістів, що досліджують 
цю проблему, немає. Аналіз наукових праць з даного 
питання дозволяє розділити існуючі підходи до про‑
блеми за наступним критерієм —  суб’єкт управління 
залежить від суб’єкта власності, що представляє його 
інтереси:

 – суб’єктами місцевих економічних інтересів висту‑
пають саме місто і його місцеві території.;

 – як суб’єктів місцевих економічних інтересів слід 
розглядати території, галузевий зріз промисловості 
і саме місто;

 – суб’єктами місцевих економічних інтересів висту‑
пають місто і його промислова інфраструктура.
Носієм економічних інтересів міста виступає його 

громада через адміністрацію. Економічні інтереси мі‑
ста концентруються в політиці, що проводиться адмі‑
ністрацією на підвідомчій їй території. Відповідно до 
ділення інтересів на зовнішні і внутрішні економічну 
політику адміністрації можна розділити з достатнім 
ступенем умовності на зовнішній і внутрішній. З од‑
ного боку, політика адміністрації повинна спиратися 
на потреби і запити населення, з іншою —  створюва‑
ти умови для ефективного функціонування економі‑
ки, а з третьою —  проводити політику центру в місті. 

Таким чином, погоджувати інтереси навіть усереди‑
ні суб’єкта (носія інтересів) представляється вельми 
проблематичним. Але це з погляду об’єктивних умов 
функціонування адміністрації. Якщо ж врахувати 
суб’єктивні чинники, такі як соціально‑політична об‑
становка в місті, рівень життя населення, інтереси чи‑
новництва, то проблема постає у всій її повноті. При‑
наймні можна стверджувати, що зовнішні і внутрішні 
інтереси навіть одного суб’єкта розузгоджені. Таке 
положення можна вважати нормою, оскільки не існує 
і не може існувати органічного збігу інтересів регіо‑
нального розвитку і загальнодержавних інтересів. Тут 
завжди існують суперечності, але тільки наявність 
суперечностей є першопричиною розвитку будь‑якої 
системи.

Якщо говорити про окремі галузі, то тут також іс‑
нують суперечності в інтересах, але вони не є постій‑
ними. Їх інтереси виявляються в найбільш узгодженій 
формі і в більшій частині співпадають з інтересами мі‑
ста, коли йдеться про зростання доходів працівників, 
про отримання в користування ресурсів, наприклад 
субсидії з центру. Це практично єдиний приклад до‑
сить органічного збігу інтересів даної зв’язки «місто —  
галузь». Після отримання субсидій інтереси суб’єктів 
змінюються, стають в деяких випадках протилежни‑
ми. Тут галузі перестають бути єдиним цілим, кож‑
на зацікавлена в більшій частці одержаного. Тобто, 
у кожної галузі свій інтерес. Якщо говорити строгіше 
про узгодження інтересів в цьому аспекті —  узгоджен‑
ня може бути реалізовано лише за яким‑небудь крите‑
рієм. Це питання само по собі вельми складне і не має 
досить простого рішення, оскільки групові економічні 
інтереси міняються не тільки в просторі, але і в часі, 
отже, критерій повинен бути побудований не за прин‑
ципом «добре —  погано», а мати динамічну природу. 
Повертаючись до інтересів адміністрації міста, не‑
обхідно відзначити наявність так званих «власних» 
економічних інтересів. Бюрократична машина влади 
володіє властивістю відтворювати себе, працювати 
перш за все для досягнення своїх інтересів, але все‑та‑
ки ці інтереси мають підлеглий характер, що надає 
лише деякий вплив на співвідношення групових регі‑
ональних економічних інтересів. Механізм реалізації 
інтересів в зв’язці «місто —  галузь» відбувається через 

Рис. 1. Стимулювання процесу розвитку регіону

Розроблено автором
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лобіювання галузями інтересів регіону в центрі. Як 
об’єкти лобіювання виступають, як правило, грошова, 
бюджетна, податкова політика і зовнішньоекономічне 
регулювання. Напрям групових економічних інтере‑
сів не є постійним і може змінюватися від практично 
повного збігу до різноспрямованості.

До економічних інтересів регіону необхідно вклю‑
чити такі показники:

 – обсяг надходжень у місцевий бюджет;
 – обсяг інвестицій в регіон;
 – обсяг сукупного доходу підприємств регіону;
 – рівень безробіття в регіоні;
 – рівень доходів та витрат населення та ін.

Однак, як було зазначено вище, інтереси регіону 
від максимізації отримання надходжень у місцевий 
бюджет перетинається із інтересами окремих суб’єк‑
тів мінімізувати ці надходження. Це можна узгодити 
за рахунок ретельного збалансування процесів інвес‑
тування та удосконалення податкового механізму.

Ситуація складається досить простою, коли два 
вектори господарських інтересів розглядаються в про‑
сторі двох корисних результатів. Реальна картина на‑
багато складніша. Кількість можливих корисних ре‑
зультатів може досягати декількох десятків, кількість 
господарських інтересів пропорційно числу власни‑
ків господарської системи або принаймні числу осіб, 
що мають право ухвалювати управлінські рішення, 
пов’язані з функціонуванням господарської системи. 
Проаналізувати всі можливі варіанти, які можуть ви‑
никнути, теоретично і практично нереально. Отже, не‑
обхідно знайти такий підхід, який дозволив би зняти 
більшість вказаних проблем, але проте відповів би на 
питання про ступінь балансу інтересів.

Для того, щоб правильно оцінити баланс інтересів 
суб’єктів регіональної економіки на різних рівнях, не‑
обхідно здійснити коректну розробку критеріїв оцін‑
ки. Чим більш ємними й загальними будуть ці критерії, 
тем менше буде залежність оцінки від рівня аналізова‑
ної системи, її структури й циклу функціонування, але 
тем і складніше знайти вимірник ефективності.

Якщо намагатися в якості критерію ухвалювати 
який‑небудь один показник, що нехай навіть досить 
ємко характеризує успішність господарської діяль‑
ності, то проблеми не зникають. З одного боку, деякі 
показники можна розрахувати різними способами, 
з іншого боку —  затверджувати, що поодинокі показ‑
ники досить повно характеризують процеси, що від‑
буваються в господарській системі, було б необачно. 
Жоден вартісний або натуральний показник результа‑
тів господарської діяльності на рівні галузі чи міста не 
може претендувати на роль вичерпного критерію оцін‑
ки. Спроба сформувати критерій з декількох показни‑
ків приводить до зростання складності такого крите‑

рію при одночасному зниженні його інформативності. 
Серйозна небезпека полягає в тому, що не завжди є 
впевненість в єдиноспрямованості критеріїв і їх зна‑
ченнєвої порівнянності. Але, на наш погляд, не можна 
ухвалювати й діаметрально протилежну позицію.

У деяких випадках оцінювати намагаються так зва‑
ним «згорнутим» критерієм, що мають у своїй основі 
кілька показників, з якими проводяться різні арифме‑
тичні маніпуляції. Як приклад можна привести всіля‑
кі індекси, використовувані в статистику (агрегатні, 
гармонійні й ін.). Не можна затверджувати, що «згор‑
нутий» критерій не відбиває оцінку діяльності суб’єк‑
та. Питання в тому, як точно він її відбиває й що він 
взагалі відбиває. Не можна забувати, що згортання по‑
казників у деяких випадках надає підсумковій оцінці 
інша якість внаслідок вичленовування частини струк‑
тури досліджуваної системи, яка може й не мати вла‑
стивості, властиві цілісній системі. Тут виникає вже 
згадувана ситуація «критерій оцінки критерію» з усі‑
ма притаманними їй проблемами.

На думку автора, певним кроком до дозволу позна‑
чених проблем може бути підхід до формування кри‑
терію виходячи з очевидного припущення, що будь‑
який процес не існує поза часом. Розвиток процесу 
відбувається також у часі. Слід мати у виді, що час тут 
розуміється не в загальноприйнятій виставі, а в його 
економічному аспекті —  у тому, що ми називаємо еко‑
номічним часом і виходимо із припущення, що кожна 
господарська система функціонує у своєму власному 
часі [15].

Геометрична інтерпретація оцінки узгодженості 
інтересів показана на рис. 2.

Рис. 2. Геометрична інтерпретація балансу економічних 
інтересів

Розроблено автором на основі [19]

Ділянка, обмежена по RNOR в інтервалі часу [t1, tn] 
відображає ситуацію, коли у будь‑який момент часу 
функціонування господарської системи забезпечує 
повне узгодження економічних інтересів. Ділянка, 
обмежена по R в інтервалі часу [t1, tn] відображає ре‑
альний рівень узгодженості інтересів. Величину цього 
рівня можна оцінити співвідношенням площ другої 
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і першої ділянок. З урахуванням того, що RNOR=1, про‑
понується наступна проста формула:
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де Р —  число періодів часу.
Чим краще узгоджені інтереси, тим більше значен‑

ня матиме L (максимум L =1, мінімум L = 0). Якість 
пропонованої оцінки залежить від трьох моментів:

 – вибір критерію оцінки. Критерій повинен ґрунтува‑
тися на об’єктивних законах розвитку, відображати 
тенденцію, характерну для сучасного етапу, з ура‑
хуванням його специфіки і особливостей. З ураху‑
ванням достатньої універсальності пропонованого 
методу критеріїв в загальному випадку може бути 
декілька. Це залежить від цілей, які ставляться;

 – визначення набору показників, по яких передбача‑
ється аналізувати функціонування господарської 
системи на предмет узгодженості економічних інте‑
ресів. Неодмінна вимога до цих показників —  їх пер‑
винність, тобто в наборі не повинно бути показників 
похідних, витікаючих один з іншого. Склад показ‑
ників визначається, з одного боку, так, щоб повніше 
охарактеризувати досліджувану систему, з іншою —  
слід враховувати ту обставину, що кожен додатко‑
вий показник буде істотний ускладнювати аналіз;

 – формування нормативу, тобто такого порядку руху 
набору показників господарської діяльності, який 

би забезпечував якнайповніше узгодження інтере‑
сів за прийнятим критерієм.
Таким чином, оцінку ступеню збалансованості 

економічних інтересів необхідно визначати на основі 
розробки системи показників і критеріїв, що харак‑
теризують не тільки поточний стан а й динаміку та 
перспективи їх розвитку. Тільки з урахуванням таких 
критеріїв можливо створити дієвий та ефективний 
механізм балансу інтересів, що буде спрямований на 
взаємний позитивний вплив в процесі розвитку ре‑
гіону.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
За результатами проведеного дослідження встановле‑
но, що запорукою успішного регіонального розвитку є 
створення та підтримка таких умов господарювання, 
за якими дотримується баланс інтересів усіх суб’єктів 
економіки регіону. Визначено економічні інтереси на 
рівнях «регіон‑галузь», «регіон‑підприємство». За‑
пропоновано показники, що визначають економічні 
інтереси регіону та порядок розробки критеріїв, що їх 
оцінюють, на основі дотримання принципів повнішої 
характеристики досліджуваної системи та динаміки її 
змін, тобто урахування фактору часу. Детальна роз‑
робка критеріїв оцінювання балансу інтересів та ал‑
горитм їх розрахунку потребує подальших наукових 
досліджень. Вирішення цієї наукової проблеми доз‑
волить значно підвищити ефективність планування, 
розробки та обґрунтування програм регіонального та 
галузевого розвитку.
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ПРІОРИТЕТИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ  
У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ

ПРИОРИТЕТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ 
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

PRIORITIES OF INSTITUTIONAL CHANGES IN ECONOMY OF UKRAINIAN  
IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF THE STATE REGIONAL POLICY  

OF IMPORT SUBSTITUTION

Анотація. Визначено інституціональні бар’єри, що не дозволяють в  повній мірі вирішувати на регіональному рівні 
завдання щодо зниження імпортозалежності економіки України. Представлено наукові судження щодо концептуального ро-
зуміння важливості інституціональних змін в економічному середовищі. Проведено диференціацію регіонів України за част-
кою імпорту у внутрішньому споживанні та зроблено відповідні висновки про рівень їх імпортозалежності. Ідентифіковано 
пріоритетні напрями інституціональних змін, які повинні відбутися в регіонах України для ефективної реалізації державної 
політики імпортозаміщення, зокрема: удосконалення нормативно-методологічного базису регулювання регіональної полі-
тики імпортозаміщення за найбільш проблемними напрямами (посилення конкуренції, дотримання прав власності, захист 
інвестиційних інтересів); запровадження стратегічного просторово-територіального програмування політики імпортоза-
міщення; поліпшення інституціонально-організаційних засад регуляторного порядку реалізації регіональної політики ім-
портозаміщення; посилення нормативно-правових засад протидії тінізації внутрішньорегіональних економічних відносин; 
сприяння розвитку регіональних контакт-центрів та площадок відповідальних за реалізацію політики імпортозаміщення.

Ключові слова: імпортозаміщення, регіон, державна політика, інституціональні зміни.

Аннотация. Определены институциональные барьеры, не позволяющие в полной мере решать на региональном 
уровне задачи по снижению импортозависимости экономики Украины. Представлены научные суждения относительно 
концептуального понимания важности институциональных изменений в экономической среде. Проведено дифферен-
циацию регионов Украины по доле импорта во внутреннем потреблении и сделаны соответствующие выводы об уров-
не их импортозависимости. Идентифицировано приоритетные направления институциональных изменений, которые 
должны состояться в регионах Украины для эффективной реализации государственной политики импортозамещения, 
в частности: совершенствование нормативно-методологического базиса регулирования региональной политики импор-
тозамещения по наиболее проблемными направлениями (усиление конкуренции, соблюдение прав собственности, за-
щита инвестиционных интересов); внедрения стратегического пространственно-территориального программирования 
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политики импортозамещения; улучшения институционально-организационных основ регуляторного порядке реализа-
ции региональной политики импортозамещения; усиление нормативно-правовых основ противодействия тенизации 
внутрирегиональных экономических отношений; содействие развитию региональных контакт-центров и площадок от-
ветственных за реализацию политики импортозамещения.

Ключевые слова: импортозамещения, регион, государственная политика, институциональные изменения.

Summary. Identified the institutional barriers that do not allow to solve on a regional level the problems of reducing the import 
dependence the economy of Ukrainian. The presented of scientific judgments on the conceptual understanding of the importance 
of institutional changes in the economic environment. The conduct of differentiation regions of Ukraine by the share of imports in 
the domestic consumption has been carried out and appropriate conclusions have been made as to the level of their import depen-
dence. Identified the priority directions of institutional changes that should take place in the regions of Ukraine for effective imple-
mentation of the state policy of import substitution, in particular: improvement of the normative and methodological basis for the 
regulation of the regional policy of import substitution in the most problematic areas (strengthening competition, respecting prop-
erty rights, protecting investment interests); introduction of strategic spatial-territorial programming of the import substitution 
policy; improvement of the institutional and organizational principles of the regulatory procedure for implementing the regional 
import substitution policy; strengthening the legal and regulatory framework for counteracting shadowing of economic relations; 
assistance in the development of regional contact centers and sites responsible for implementing the import substitution policy.

Key words: import substitution, region, state policy, institutional changes.

Постановка проблеми. Сьогодні на регіональному 
рівні існує низка інституціональних бар’єрів, що 

не дозволяють в повній мірі вирішувати в масштабі 
національної економіки завдання щодо зниження ім‑
портозалежності. Так, сучасний соціально‑економіч‑
ний розвиток держави в інституціонально‑правовому 
аспекті не узгоджується з європейськими принципа‑
ми регіональної демократії; не сформовано норма‑
тивно‑правову базу для повноцінного реформування 
місцевого самоврядування; не ефективно відбуваєть‑
ся координація та узгодження галузево‑секторальних 
програм розвитку регіонів із комплексом стратегічних 
завдань державної політики регіонального розвит‑
ку; не унормовано інституційно‑правові положення 
створення та функціонування спеціальних фінансо‑
вих інститутів регіонального значення; відсутнє на‑
лежне нормативно‑методологічне забезпечення ді‑
яльності кластерів чи інших галузево‑територіальних 
об’єднань підприємств; зберігається нестабільність 
економіко‑правового середовища, що погіршує ін‑
вестиційну привабливість регіональних комплексів 
інноваційного розвитку; відсутнє належне інститу‑
ційно‑правове забезпечення в частині стимулювання 
ділової активності населення та недержавних інститу‑
цій у вирішенні регіональних та місцевих питань еко‑
номічного розвитку [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На дум‑
ку Е. Головахи інституціональні зміни є еволюційним 
процесом з яким слід пов’язувати становлення та при‑
йняття суспільством нових правил (законів, норма‑
тивних обмежень, цінностей, традицій), оновлення 
організаційно‑економічних структур, відповідальних 
за артикуляцію і порядок їх дотримання, створення 

складових інфраструктури інституціолізованої по‑
ведінки бізнесу та суспільства [2, с. 5–23]. С. Кірдіна 
також виділяє еволюційний характер інституціональ‑
них змін з якими пов’язує процеси інтеграції та стабі‑
лізації суспільства на основі сформованих у них сте‑
реотипів відносно економіки, політики та життєвих 
цінностей [3, с. 101–115]. Протилежними є тверджен‑
ня С. Мочерного, який розглядає інституціональні 
зміни як процес радикальних соціально‑економічних 
реформ, що базується на адміністративно‑команд‑
них методах управління економікою та передбачає 
кількісно‑якісні і сутнісні перетворення інституцій, 
пов’язаних з управлінням та регулюванням системи 
суспільних відносин [4, с. 215].

Формування цілей статті. У статті ставиться зав‑
дання визначити пріоритетні напрями інституціональ‑
них змін в економіці України у контексті реалізації 
державної регіональної політики імпортозаміщення.

Виклад основного матеріалу. Проводячи дифе‑
ренціацію регіонів України при оцінюванні їх рівня ім‑
портозалежності за часткою імпорту у внутрішньому 
споживанні зробимо наступні висновки. Так, у 2015 р. 
значення показника по Україні становило 62,8%, вище 
якого знаходилися Миколаївська (127,8%), Закарпат‑
ська (108,9%), Донецька (98,1%), Запорізька (88,2%), 
Дніпропетровська (76,8%) області та м. Київ (72,3%), 
але більшій частині (19 областям) характерно було 
нижче за загальнодержавне значення показника.

Відмітимо, що упродовж 2005–2015 рр. склад об‑
ластей, яким властивий критичний рівень імпорто‑
залежності майже не змінювався. Йдеться про Дні‑
пропетровську, Донецьку, Закарпатську, Запорізьку, 
Луганську, Миколаївську області та м. Київ, які по‑
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стійно входили у десятку регіонів за рейтингом ім‑
портозалежності. При цьому окремі області (Закар‑
патська, Запорізька та частково м. Київ) постійно 
входили у п’ятірку таких регіонів. Стабільно низький 
рівень імпортної залежності належав Чернівецькій, 
Херсонській, Кіровоградській, Вінницькій областям, 
який не перевищував за аналізований період 20,0% [5].

Розглядаючи національну регіональну систему 
державного управління вбачаємо інституціональ‑
ні зміни при реалізації політики імпортозаміщення 
щодо формування правил конкуренції, забезпечення 
гарантій дотримання прав власності, захисту інтересів 
власників інвестованого капіталу, удосконалення ад‑
міністрування бізнесу.

В край негативно, що в регіонах України відсутні 
документи стратегічного програмування реалізації 
державної політики імпортозаміщення. В стратегіях 
економічного розвитку регіонів проблема імпорто‑
залежності розглядається переважно як одне з опе‑
ративних завдань, а в окремих регіонах (зокрема 
у виробничо‑індустріальних —  Запорізькій, Дніпро‑
петровській, Харківській, Кіровоградській областях) 
не включається навіть й у такий перелік. Відповідно, 
це не дозволяє раціонально розробляти та реалізову‑
вати заходи у цій сфері державної політики, а також 
сформувати належним чином інституціональну базу, 
причому не лише для розвитку економіки регіону, 
але й національної економіки загалом. Очевидно, що 
поки існуватиме такий стиль стратегічного управлін‑
ня в регіонах та ігноруватиметься пріоритетність пла‑
нування процесів імпортозаміщення, не можливо буде 
позбутися залежності від імпортних товарів, ефектив‑
но використовувати власний виробничий потенціал 
та в цілому вдало сформувати передумови для стало‑
го соціально‑економічного розвитку. Відтак важливо 
посилити програмно‑нормативне регламентування 
заміщення на споживчого ринку продуктів імпорту як 
результат територіального імпортозаміщення.

Одним із недоліків існуючої інституціональної 
бази на регіональному рівні є недостатня спрямо‑
ваність регуляторної політики щодо недопущення 
залежності від імпортних продуктів. В основному 
виникнення такої проблеми розглядають через роз‑
порошеність владних повноважень, недосконалість 
правового забезпечення консолідації місцевих фінан‑
сових ресурсів, відсутність реальних законодавчих 
реформ у врегулюванні інституціональних відносин 
між органами виконавчої влади та органами місцево‑
го самоврядування та ін. Без сумніву, що для поліп‑
шення засад регуляторної політики на рівні регіонів 
першочергово повинні реалізовуватися заходи цен‑
тралізованого порядку через удосконалення інститу‑
ційно‑правового забезпечення. Втім, більш важливі‑

шим чинником буде якість їх дотримання органами 
місцевої влади. Тут важливо, щоб регуляторна діяль‑
ність органів місцевого самоврядування базувалася 
на принципах дерегуляції, передбачуваності, детініза‑
ції, інтегрованості, прозорості, відповідальності та ін. 
Йдеться про вирішення проблем імпортозаміщення 
через уніфікацію дозвільної системи, зменшення бю‑
рократичних та корупційних перешкод у інвестицій‑
ній діяльності, посилення інтеграційних зв’язків між 
органами держаного контролю на місцях та суб’єкта‑
ми бізнесу,

Одним із ключових чинників, що посилює імпорт‑
ну залежність територій та їх суб’єктів господарської 
діяльності є тіньові економічні відносини. Їх поширен‑
ню призводить низька ефективність державного регу‑
лювання зовнішньоторговельних відносин, наявність 
позабанківського грошового обігу, недосконалість по‑
датково‑бюджетної системи, дезорганізованість гос‑
подарського управління митною, ринковою та іншими 
складовими інфраструктури, корумпованість орга‑
нів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 
В контексті забезпечення високого рівня ефективнос‑
ті державної регіональної політики імпортозаміщення 
стає важливим процес детінізації торговельних відно‑
син, якому передуватимуть низка інституціональних 
перетворень. Вважаємо, що в регіональній економіці 
дієвими можуть бути інституціональні заходи щодо 
стимулювання збільшення частки юридичних форм 
господарювання в посередницькому секторі, завдяки 
чому варто очікувати зменшення обсягів готівкових 
тіньових розрахунків, покращення відповідальності 
суб’єктів бізнесу, пришвидшення легалізації бізнес‑о‑
перації. Також важливо регіональним органам держав‑
ного управління активізувати діяльність з виявлення 
і протидії не обліковуваним торговельним операціям. 
У підсумку відповідній державній регіональній по‑
літиці необхідно передбачати реалізацію комплексу 
мотиваційних заходів, що стимулюватимуть прозорі 
торговельні відносини між учасниками внутрішнього 
споживчого ринку [7, с. 51–55; 8, с. 298–303].

Для виконання таких завдань в регіонах повин‑
но бути інституціонально забезпечено можливості 
створення та функціонування потужних інформа‑
ційно‑аналітичних, науково‑технологічних, консуль‑
таційно‑захисних та іншого типу центрів реалізації 
політики імпортозаміщення. Тут, насамперед важли‑
во, щоб існувала висока зацікавленість усіх суб’єктів 
внутрішньорегіонального ринку в зниженні власної 
імпортної залежності. Це проявлятиметься в бажан‑
ні місцевих органів самоврядування підтримувати та 
сприяти розвитку базових і пріоритетних видів еконо‑
мічної діяльності, тим самим збільшуючи їх конкурен‑
тоспроможні на ринку; суб’єктів бізнесу інвестувати 
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кошти у розроблення і реалізацію інноваційних про‑
дукції для заміщення імпортних аналогів; покупців 
переорієнтувати власні споживчі цінності, традиції та 
окремі потреби на користь вітчизняних і місцевих то‑
варовиробників. Очевидно, що для забезпечення такої 
ув’язки економічних інтересів головну роль повинні 
зіграти місцеві державні інституції, які своїми діями 
ініціюватимуть участь кожного суб’єкта територіаль‑
ного ринку у вирішенні проблем імпортозаміщення 
[9, с. 119–122; 10, с. 54–57].

Висновки. Інституціональні проблеми є однотип‑
ними для усіх регіонів України, лише сформувалися 
окремі відмінності у якості інфраструктури для реа‑
лізації таких трансформаційних напрямів політики 
імпортозаміщення. Так, для прикордонних територій 
більш важливіше значення має формування інститу‑
ціонального базису детінізації торговельних відносин, 
виробничо‑індустріальних —  розроблення та реаліза‑
ції стратегічного програмування системи елементів 
ресурсно‑сировинного забезпечення тощо.
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ РЕГІОНУ

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА

THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF REGION’S ECONOMY

Анотація. Стаття присвячена дослідженню специфіки теоретичних положень щодо формування механізмів регіо-
нального управління та їх корекції відповідно до потреб трансформаційних змін. Здійснено аналіз структурного складу 
механізмів управління. Визначено, що механізм управління є складовою, і при цьому активною частиною, системи регі-
онального управління. Сформульоване визначення «механізму управління економікою регіону» як складної сукупності 
методів і інструментів, які використовуються регіональними органами управління в процесах прямого і непрямого впли-
ву на соціальні та ринкові умови життєдіяльності регіональної системи, що забезпечують підвищення ефективності регіо-
нальної економіки і зростання якості життя населення. Розроблено концептуальну модель сучасного механізму управлін-
ня економікою регіону в Україні, що дозволить на практиці підвищити ефективність функціонування конкретного регіону.

Ключові слова: регіон, механізм управління, регіональна економіка, регіональне управління, механізм управління 
економікою регіону.

Аннотация. Статья посвящена исследованию специфики теоретических положений по формированию механизмов 
регионального управления и их коррекции в соответствии с потребностями трансформационных изменений. Осущест-
влен анализ структурного состава механизмов управления. Определено, что механизм управления является составной 
и активной частью системы регионального управления. Сформулировано определение «механизма управления эконо-
микой региона» как сложной совокупности методов и инструментов, которые используются региональными органами 
управления в процессах прямого и косвенного воздействия на социальные и рыночные условия жизнедеятельности 
региональной системы, обеспечивающих повышение эффективности региональной экономики и рост качества жизни 
населения. Разработана концептуальная модель современного механизма управления экономикой региона в Украине, 
что позволит на практике повысить эффективность функционирования конкретного региона.

Ключевые слова: регион, механизм управления, региональная экономика, региональное управление, механизм 
управления экономикой региона.

Summary. The article explores the theoretical positions on the formation mechanisms of regional management and their correction 
in accordance with the requirements of transformational change. The analysis of the structural composition of the management mech-
anisms. It is determined that the management mechanism is an integral and active part of the system of regional management. Defi-
nition of the «mechanism of management of the region’s economy» as a complex set of methods and tools that are used by regional 
governments in the processes of direct and indirect effects on social and market conditions of activity of the regional system, providing 
increase of efficiency of regional economy and increase the quality of life of the population. Developed a conceptual model of the mod-
ern mechanism of management of the region’s economy in Ukraine that will allow us to improve the functioning of a particular region.

Key words: region, management mechanism, regional economy, regional management, the mechanism of management of 
region’s economy.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах особли‑
вої уваги потребує поглиблення досліджень з ба‑

зових теоретичних положень формування механізмів 
управління для застосування в розвитку соціаль‑
но‑економічного середовища і їх корекції відповідно 
до потреб трансформаційних змін. Але до цього часу 
в науковій літературі ще не склалося чіткого уявлен‑
ня про механізм регіонального управління і згадка про 
нього найчастіше носить нечіткий характер.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослід‑
жуючи феномен механізму управління, значна кіль‑
кість українських вчених представляє їх як струк‑
туру. Так, Латинін М. А. виділяє у складі механізмів 
управління процесами розвитку економічних систем 
функціональні механізми —  правовий, економічний, 
адміністративний та інформаційний [1]. Бєлай С. В. 
як засоби протидії кризовим явищам у структурі про‑
понує використовувати одночасно сукупність меха‑
нізмів: інформаційно‑аналітичний, моніторинговий, 
правовий і адміністративний —  об’єднуючи їх у комп‑
лексний механізм урегулювання кризових явищ [2]. 
Бобровська О. Ю. у корпоративному управлінні в міс‑
цевому самоврядуванні виділяє такі складові меха‑
нізмів: нормативно‑методичні, фінансово‑економіч‑
ні, організаційні та соціальні [3]. Структурний склад 
механізмів управління реалізується й іншими укра‑
їнськими вченими [4–6]. Узагальнення думок дослід‑
ників з питань побудови й удосконалення механізмів 
державного управління і місцевого самоврядування 
дозволяє зробити такі висновки: поняття «механізм» 
використовується до практичного здійснення усіх від‑
носно самостійних видів діяльності, сутність і зміст 
яких передбачає необхідність постійного вдоскона‑
лення, організації, регулювання і управління; концеп‑
туальні положення, запропоновані різними авторами 
стосовно визначення поняття і складових механізмів, 
мають багато спільного і спрямовуються на вирішен‑
ня ключових питань стратегічних і поточних проблем; 
основу механізмів становлять узагальнені форми, ме‑
тоди, процедури й інструменти управління.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою даного дослідження є розробка концепту‑
альної моделі сучасного механізму управління еконо‑
мікою регіону в Україні.

Виклад основного матеріалу. У багатьох зарубіж‑
них публікаціях термін «механізм» використовується 
у різних словосполученнях: «механізм регулюван‑
ня», «механізм державного участі», «механізм управ‑
ління». Так, Степанов А. Г. стверджує, що «механізм 
державного регулювання —  це реальна організаційна 
матеріальна сила, володіючи якою держава здійснює 
владу» [7, с. 22]. На його думку, з одного боку, даний 
механізм постає у вигляді цілісної ієрархічної системи 

державних органів і установ, що виконують завдання 
та функції держави, з іншого боку, він включає су‑
купність способів і методів державного регулювання 
економіки. Тут, по‑перше, є умоглядне гаслове сприй‑
няття, а по‑друге —  має місце змішування понять «си‑
стема» і «механізм». Аналогічним чином, в ряді інших 
наукових робіт немає суворого розмежування роз‑
глядуваних термінів. Наша наукова позиція полягає 
в тому, що механізм управління є складовою (актив‑
ною) частиною системи регіонального управління.

В даний час мають місце нечіткі судження про 
механізми управління. Так, можна навести такий ви‑
слів: «Організаційно‑економічний механізм включає 
наступні базові елементи: ресурси (фінансові і тру‑
дові); суб’єкт управління (орган управління); техно‑
логії управління» [8, с. 221]. Бачиться, що зазначених 
елементів недостатньо для характеристики цього по‑
няття. Під «механізмом управління» в найбільш за‑
гальному вигляді розуміється сукупність системних 
елементів (функцій, методів, процесів), тісно взаємо‑
пов’язаних між собою, при впливі на один або кілька 
з яких відбувається певне функціонування або зміна 
інших елементів системи, що викликають, у свою чер‑
гу, необхідні процеси в об’єктах управління. Що сто‑
сується механізму регіонального управління, то в ньо‑
му як в теоретичному аспекті, так і в реальній практиці 
можна виділяти і розглядати окремі його специфічні 
складові підсистеми: організаційну, інституціональну, 
економічну, фінансову, бюджетну, соціально‑психо‑
логічну та інші, кожна з яких здатна здійснювати пев‑
ний вплив на об’єкти управління. Як правило, в прак‑
тичній діяльності використовуються (працюють) всі 
перераховані системні складові загального механізму 
регіонального управління, причому в різних поєднан‑
нях, пропорціях і співвідношеннях. Разом з тим стали 
часто вживаними наступні терміни: «організаційний 
механізм», «фінансовий механізм», «бюджетний ме‑
ханізм» та інші.

На основі проведених досліджень сформулюємо 
наступне визначення: «механізм управління економі‑
кою регіону» являє собою складну сукупність методів 
та інструментів, які використовуються регіональними 
органами управління в процесах прямого (безпосеред‑
нього) і непрямого впливу (координування, стимулю‑
вання, регулювання) на соціальні і ринкові умови 
життєдіяльності регіональної системи, що забезпечу‑
ють підвищення ефективності регіональної економіки 
та зростання якості життя населення. Отже, пропо‑
нується концептуальна модель сучасного механізму 
управління економікою регіону.

Представлений механізм створюється і приво‑
диться в дію органами регіонального управління, які 
керуються конкретно своєю регіональною політикою 
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(зрозуміло, розробленої відповідно до загальнодер‑
жавної соціально‑економічної політики), причому 
з різним урахуванням факторів національного і гло‑
бального середовища. Разом з тим розглянутий меха‑
нізм управління формується на основі закономірнос‑
тей і принципів регіонального управління, властивих 
йому функцій спеціальних структур, наявних ресур‑
сів, традиційних і нових методів та сучасних техно‑
логій управління. У нашому розумінні даний пред‑
ставлений механізм управління економікою регіону 
здійснює наступні основні масштабні процеси впливу 
(блоки процесів):

1) безпосереднє управління державним сектором 
регіонального господарства;

2) координація різноманітних видів діяльності та 
процесів економічного розвитку регіону;

3) ринкове стимулювання, регулювання та під‑
тримка економічних агентів (організацій, підприєм‑
ців, населення).

Для здійснення зазначених процесів впливу пред‑
ставлений механізм має власний інструментарій, 
тобто арсенал інструментів, кількість, поєднання 
і ступінь використання яких може приймати різні зна‑
чення в залежності від конкретних завдань, рішень та 
ситуацій.

Перший блок —  процеси управління державним 
сектором регіонального господарства, які здійсню‑
ються за допомогою таких інструментів впливу, як: 
планування діяльності державних організацій; пряме 
фінансування та інвестування організацій бюджетної 
сфери; кредитування державних організацій; дотації, 
субсидії, субвенції організаціям соціальної сфери; 
аудит, звітність, контроль державних організацій; ін‑
вестування у транспортну, інженерно‑комунальну та 
інноваційну інфраструктуру; організація виконання 
національних проектів та програм з урахуванням спе‑
цифіки регіону; вдосконалення апарату регіонально‑
го управління; кадрове забезпечення управлінських 
структур.

Другий блок —  координація різних видів діяль‑
ності і процесів економічного розвитку регіону, які 
повинні реалізовуватися за допомогою наступних ін‑
струментів впливу: законодавчі та нормативні акти 
даного регіону та України; складання прогнозів і пла‑
нів регіонального розвитку; вибір і реалізація стратегії 
розвитку; розробка програм розвитку регіону; форму‑
вання та розвиток міжбюджетних відносин; кластерна 
політика; приватно‑державне партнерство та ін.

Третій блок —  процеси ринкового стимулювання, 
регулювання та підтримки економічних агентів ре‑
гіону, які повинні використовувати специфічні рин‑
кові інструменти такі як: податкові пільги суб’єктам 
господарювання; надання пільг та кредитів для інно‑

ваційних проектів; співфінансування розроблених ре‑
гіональних проектів і програм; підтримка конкуренції 
і малого бізнесу; конкурсне розміщення державних 
замовлень в регіоні; цінове й тарифне регулювання; 
ліцензування окремих видів діяльності; земельне ре‑
гулювання; підтримка зовнішньоекономічної діяль‑
ності, що здійснюється господарюючими суб’єктами 
регіону та ін.

Важливо відзначити, що в даній моделі вказані 
тільки основні укрупнені інструменти, кожен з яких 
може становити певний комплекс кількох дрібніших, 
детальних різновидів організаційно‑економічних та 
фінансових інструментів. Причому окремі складові 
укрупнених інструментів впливу, як правило, пере‑
плітаються в різних варіаціях з певними елементами 
інших інструментальних засобів. Наприклад, такий 
цінний інструмент сучасного розвитку регіону як 
розробка стратегій, включає в себе цілий ряд ана‑
літичних, оціночних, цілеспрямованих, проектних, 
експертних, організаційних та інших методичних ін‑
струментів, а також тісно пов’язаний із законодавчою 
нормотворчістю, прогнозуванням, плануванням і про‑
грамуванням. Аналогічно і інші інструменти, і складо‑
ві їх елементи взаємодіють між собою в тих чи інших 
поєднаннях і взаємодоповнюють один одного, що веде 
до адитивного ефекту. Тому завжди треба враховува‑
ти певну комплексність впливу різних інструментів, 
які у сукупності складають системний інструментарій 
механізму управління економікою регіону.

Також важливо підкреслити, що перелік конкрет‑
них інструментів впливу зазнає змін у зв’язку зі змі‑
нами зовнішніх і внутрішніх факторів, появою нових 
інструментів, вдосконаленням основних елементів 
системи регіонального управління (органів управ‑
ління, структур, ресурсів, технологій та ін.), що являє 
собою об’єктивний процес оновлення. Поряд із за‑
гальним цілісним механізмом управління економікою 
регіону розробляються, існують і використовуються 
приватні механізми стосовно до конкретних сфер і ви‑
дів діяльності, цілей, процесів (наприклад, до секторів 
економіки, цільових програм, нових концепції тощо).

Висновки з даного дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямі. Науково обґрун‑
товане, грамотне використання різних видів механіз‑
мів та інструментів сприятиме ефективній організації 
структурної перебудови регіонального господарства, 
формуванню регіональної інноваційної системи, ство‑
ренню інвестиційної привабливості регіону, розвитку 
ринкової, транспортної, інженерно‑комунальної та со‑
ціальної інфраструктури в регіоні, сприянню успішної 
діяльності муніципальних утворень тощо. Все це дозво‑
лить на практиці підвищити ефективність функціону‑
вання конкретного регіону, конкурентоспроможність 
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регіональної економіки та забезпечити зростання яко‑
сті життя регіонального співтовариства. Таким чином, 
можна наголосити, що механізм управління економі‑
кою регіону —  це багатоаспектна, багатогранна систе‑
ма інструментів і процесів впливу, які в реальній прак‑
тиці використовуються для отримання того або іншого 
результату, як правило, в різних, інколи в складних 
поєднаннях, певних наборах та комплексах. Тільки 

на основі науково обґрунтованого, взаємопов’язаного 
та взаємодоповнюючого використання досить різно‑
манітних за змістом, спрямованістю і силі методів та 
інструментів впливу можливе здійснення необхідного 
впливу на ті чи інші соціально‑економічні процеси та 
забезпечення необхідної «ланцюгової реакції» у масш‑
табі регіону для отримання намічених результатів і си‑
нергетичного ефекту.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ СУТІ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАСКРЫТИЮ СУЩНОСТИ 
И ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВ

CONCEPTUAL APPROACHES TO DISCLOSURE OF THE COURT AND FEATURES 
OF ECONOMIC SECURITY OF BANKS

Анотація. Розкрито існуючі підходи до визначення суті економічної безпеки банків. Представлено авторське трак-
тування даної категорії. Визначено концептуальний підхід до формування понятійного апарату «економічна безпека 
банків» як комплексної категорії, що відображає стан установ з позицій найбільш ефективного використання ресурс-
ного потенціалу, забезпечення належного рівня фінансової стійкості, надійності та конкурентоспроможності, здатності 
протистояти ризикам та деструктивним впливам в процесі ведення банківського бізнесу. Запропоновано підхід, згідно 
якого в основу дефініції «економічна безпека банків» доцільно покласти низку параметрів, таких як: стан, здатність, 
фінансова стійкість, характеристика, захищеність, процес й принципи забезпечення з врахуванням стійкості, збалансо-
ваності, ефективності, неперервності діяльності. Обґрунтовано визначальні складові економічної безпеки банків, такі як 
фінансова, інформаційна, техніко-технологічна, інтелектуально-кадрова, силова, політико-правова, інтерфейсна.

Ключові слова: економічна безпека банку, ризики, загрози, фінансовий стан, стійкість, надійність, ефективність.

Аннотация. Раскрыты существующие подходы к определению сущности экономической безопасности банков. Пред-
ставлена авторская трактовка данной категории. Определен концептуальный подход к формированию понятийного 
аппарата «экономическая безопасность банков» как комплексной категории, которая отражает состояние учреждений 
с позиций наиболее эффективного использования ресурсного потенциала, обеспечения надлежащего уровня финансо-
вой устойчивости, надежности и конкурентоспособности, способности противостоять рискам и деструктивным воздей-
ствиям в процессе ведения банковского бизнеса. Предложен подход к определению дефиниции «экономическая безо-
пасность банков» с учетом таких параметров как: состояние, способность, финансовая устойчивость, характеристика, 
защищенность, процесс. Выделены принципы ее обеспечения: устойчивости, сбалансированности, эффективности, не-
прерывности деятельности. Обоснованы основные составляющие экономической безопасности банков: финансовая, 
информационная, технико-технологическая, интеллектуально-кадровая, силовая, политико-правовая, интерфейсная.

Ключевые слова: экономическая безопасность банка, риски, угрозы, финансовое состояние, устойчивость, надеж-
ность, эффективность.

Summary. The existing approaches to the definition of the essence of economic security of banks are revealed. Author’s 
interpretation of this category is presented. The conceptual approach to the formation of the conceptual apparatus «economic 
security of banks» as a complex category, which reflects the state of the institutions from the point of view of the most effective 
use of the resource potential, providing an adequate level of financial stability, reliability and competitiveness, the ability to 
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withstand the risks and destructive influences in the banking business, is determined. An approach is suggested that according 
to the definition of «economic security of banks» it is expedient to put a number of parameters such as: state, ability, financial 
stability, characteristics, security, process and principles of providing with stability, balance, efficiency, continuity of activity. 
The essential components of economic security of banks, such as financial, informational, techno-technological, intellectual and 
personnel, power, political and legal, interface, are substantiated.

Key words: bank economic security, risks, threats, financial standing, stability, reliability, efficiency.

Постановка проблеми. В умовах сьогодення роз‑
виток національної економіки, її конкуренто‑

спроможність й забезпечення позитивної динаміки 
зростання в значній мірі зумовлені ефективною та 
безпекоорієнтованою діяльністю банківської систе‑
ми. Традиційно функціональна спрямованість бан‑
ківських установ на ринку акцентована на досягнення 
таких базових параметрів як забезпечення конкурент‑
них переваг, зростання вартості банківського бізнесу 
й дохідності банківських операцій та зміцнення влас‑
них позицій. Поряд з тим, реалізація обраної стратегії 
діяльності банків завжди супроводжується числення‑
ми ризиками й загрозами, які зумовлені ресурсними 
дисбалансами, невідповідністю активів і пасивів бан‑
ків як за строками, так і за сумами, що визначально 
впливає на кінцеві фінансові результати. Недостатньо 
ефективне виконання банками функцій фінансового 
посередництва в економіці країни призводить до сут‑
тєвих деструктивів у фінансово‑економічних взаємо‑
відносинах та є загрозою економічній безпеці держа‑
ви, що актуалізує необхідність розкриття теоретичних 
підходів й концептуальних засад забезпечення безпе‑
ки банків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про‑
блемні аспекти забезпечення економічної безпеки 
держави та банківської й грошово‑кредитної її складо‑
вих послужили об’єктом наукових досліджень таких 
учених як: Барановський О. І., Васильчак С. В., Заха‑
ров О. І., Крупка М. І., Мельник С., Сухоруков А. І., 
Харазішвілі Ю. М. та інших. Поряд з тим, відсутність 
усталених підходів до формування концептуальних 
засад безпеки банків зумовлює потребу в уточненні 
категоріального апарату, його змістовних характерис‑
тик, специфічних особливостей та проявів на макро‑ й 
мікрорівнях функціонування банківської системи.

Метою статті є обґрунтування теоретико‑методо‑
логічних підходів до визначення суті та особливостей 
безпеки банків на загальнодержавному й локальному 
рівнях.

Виклад основного матеріалу дослідження. В нау‑
ковій літературі не існує загальноприйнятих підходів 
до визначення поняття «економічна безпека банків» та 
чіткого розмежування його змістовних характеристик 
в рамках категоріального апарату «безпека банків», 
«фінансова безпека банків», «фінансово‑економічна 

безпека банків». В загальному розумінні економіч‑
на безпека визначається як такий стан економіки, 
при якому забезпечується належний захист інтересів 
розвитку країни від внутрішніх і зовнішніх ризиків 
та загроз. Щодо економічної безпеки банків, то її, на 
нашу думку, доцільно розглядати з позицій макро‑ та 
мікрорівнів, оскільки зміст даної категорії в значній 
мірі визначається метою, функціями та завданнями, 
особливостями діяльності, рівневою належністю та 
специфікою прояву й забезпечення.

Згідно Методичних рекомендацій щодо розрахун‑
ку рівня економічної безпеки України від 29 жовтня 
2013 року № 1277 банківська безпека є складовою фі‑
нансової та являє собою рівень фінансової стійкості 
банківських установ країни, що дає змогу забезпечи‑
ти ефективність функціонування банківської системи 
країни та захист від зовнішніх і внутрішніх дестабі‑
лізуючих чинників незалежно від умов її функціону‑
вання [5]. З таких позицій в основу безпеки банків 
покладено їх фінансову стійкість та можливість про‑
тистояти ризикам та загрозам.

Як справедливо зазначає М. І. Крупка важливість 
економічної безпеки банківської системи зумовлена її 
прямим впливом на розвиток усіх сфер життя суспіль‑
ства, а недостатньо надійне функціонування однієї 
з ланок або учасників цієї системи здатне спричинити 
серйозні порушення і деформацію у всій фінансовій 
сфері та економічній діяльності держави [4]. Тобто ві‑
домий учений акцентує на винятковій ролі безпечного 
функціонування банківської системи як основи стало‑
го економічного розвитку.

На думку К. Р. Тагірбекова економічна безпека 
банку —  це його здатність протистояти деструктивним 
впливам на фінансовому ринку і забезпечити вижи‑
вання в конкурентній боротьбі банківського бізнесу. 
Автор акцентує на здатності банків до виживання на 
тривалих часових інтервалах в конкурентній боротьбі 
при впливі несприятливих зовнішніх політичних, еко‑
номічних та інших факторів [6]. Отже, безпека банку 
розглядається з позицій здатності до ефективного 
функціонування з урахуванням впливу несприятли‑
вих чинників внутрішнього й зовнішнього характеру.

З позицій А. У. Джаілової економічна безпека бан‑
ківської діяльності —  це стан найбільш ефективного 
використання ресурсів для запобігання загрозам й 
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забезпечення стабільного функціонування комер‑
ційних банків за умови багатовимірності структури 
соціально‑економічної системи, яка складається із 
сукупності елементів, їх властивостей, взаємозв’язків 
і взаємовідносин, які функціонують у відповідності 
з об’єктивними закономірностями [3, с. 23]. В даному 
контексті спостерігається підхід, орієнтований на по‑
єднання основних елементів формування банківської 
системи, ієрархічності її побудови й взаємозв’язку. На 
її думку, безпеку банківської діяльності необхідно ро‑
зуміти, перш за все як: безпеку банку як організації, 
безпеку банківського персоналу, безпеку банківських 
операцій.

Економічна безпека банку з позицій І. О. Баранов‑
ського —  це сукупність охорони комерційної та банків‑
ської таємниці; забезпечення стану найкращого викори‑
стання ресурсів щодо запобігання загрозам комерційних 
банків і створення умов стабільного, ефективного функ‑
ціонування й максимізації прибутку [1, с. 37].

С. В. Васильчак стверджує, що економічна безпе‑
ка є комплексною категорією в системі забезпечення 
безпеки банку, надійність і ефективність функціону‑
вання якої буде оцінюватись за критеріями недопу‑

щення або своєчасного виявлення загроз фінансам 
банку, його інформації та матеріальним цінностям. 
Головним же критерієм оцінки системи економічної 
безпеки банку буде стабільність економічного розвит‑
ку банку згідно з його планами і завданнями [2, с. 292]. 
Отже, такий підхід визначає фінансову, інформаційну 
та матеріальну складову економічної безпеки банків.

Отже, на основі теоретичного узагальнення мож‑
на констатувати, що в основу дефініції «економічна 
безпека банків» доцільно покласти низку параметрів, 
таких як: стан, здатність, фінансова стійкість, характе‑
ристика, захищеність, процес й принципи забезпечен‑
ня з врахуванням стійкості, збалансованості, ефектив‑
ності, неперервності діяльності. Безпеку в банківській 
сфері слід розглядати на рівнях: окремого комер‑
ційного банку; сукупності комерційних банківських 
інститутів, тобто банківського сектору; кредитора 
останньої інстанції —  центрального банку країни; бан‑
ківської системи загалом; ринку банківських послуг, 
економічних і валютних союзів та світового ринку 
банківських продуктів і послуг. Основні формуючі 
складові понятійного апарату «економічна безпека 
банку» наведено на рис. 1.
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Економічна безпека банків в системі забезпечення 
національної безпеки держави залежить від: політич‑
ної та економічної стабільності як усередині країни, 
так і в сусідніх державах, з якими підтримуються тісні 
економічні й політичні відносини; ступеня залежності 
банківської системи країни від внутрішніх і зовнішніх 
джерел фінансування; наявності потенційних та ре‑
альних зовнішніх і внутрішніх загроз; рівня концен‑
трації активів банків з позицій монополізації ринку, 
галузевої структури, корпоративної власності, техні‑
ко‑технологічної оснащеності та кадрової й майнової 
безпеки.

В авторефераті дисертації Штаєр О. М. виокрем‑
лено авторський підхід до комплексного аналізу по‑
нятійно‑категоріального апарату безпеки банку, за 
результатами якого уточнено трактування понять 
«безпека банку», «економічна безпека банку» та «фі‑
нансова безпека банку»:

 – безпека банку —  це стан стійкої життєдіяльності, за 
якого забезпечується реалізація та захист інтересів 
та цілей банку при відсутності загроз і небезпек;

 – фінансова безпека банку —  це стан ефективного 
використання ресурсів банку, який відобража‑
ється в найкращих показниках прибутковості та 
рентабельності, якості управління та достатності 
капіталу для досягнення максимально можливої 
платоспроможності, стійкості, ліквідності банку та 
захисту від внутрішніх та зовнішніх загроз;

 – економічна безпека банку —  це інтегральна катего‑
рія, яка визначається як стан, за якого при найбільш 
ефективному використанні матеріальних, інтелек‑
туальних та фінансових ресурсів реалізуються його 
основні інтереси, забезпечується стабільність функ‑
ціонування, фінансово‑комерційний успіх, прогре‑
сивний розвиток, гарантується захист фінансово‑
го та кадрового потенціалу від усіх видів загроз та 
дестабілізуючих факторів, а також здатність миттє‑
во реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього 
середовищ, що забезпечить конкурентну перевагу 
на ринку банківських послуг, зумовлену відповід‑
ністю потенціалу й організаційної структури банку 
його стратегічним цілям і завданням [7].
Отже, фінансова безпека банку є складовою еконо‑

мічної безпеки банківської діяльності.
Відповідно до головної мети можемо сформулю‑

вати основні функціональні цілі економічної безпеки 
банків:

 – забезпечення прибутковості, ефективності діяльно‑
сті банків в умовах мінімізації негативного впливу 
ризиків й загроз;

 – формування відповідної техніко‑технологічної 
складової ведення банківського бізнесу з позицій 
формування вагомих конкурентних переваг;

 – побудова ефективної організаційної структури й 
забезпечення відповідного рівня управління;

 – забезпечення високого професійного рівня кадро‑
вого та інтелектуального потенціалу працівників;

 – впровадження новітніх підходів до оцінювання ри‑
зиків зовнішнього і внутрішнього середовища і їх 
впливу на діяльність банків;

 – формування систем забезпечення комерційної та 
банківської таємниці й належного інформаційного 
та правового захисту.
Організація економічної безпеки банку залежить 

від того, наскільки ефективно він здатний уникнути 
можливих загроз за окремими складовими з враху‑
ванням впливу зовнішнього і внутрішнього середови‑
ща. Аналіз літературних джерел показав, що у цьому 
питанні більшість авторів декларують ідентичні під‑
ходи і серед основних складових економічної безпеки 
банків виділяють:

1. Фінансову складову, яка полягає в оцінюван‑
ні фінансової діяльності банків з позицій прибутко‑
вість‑ризик, ліквідність, платоспроможність, достат‑
ності рівня капіталізації й ресурсозабезпеченості, 
запобігання визнання банку неплатоспроможним та 
нежиттєздатним.

2. Інформаційну складову, що полягає в ефектив‑
ному забезпеченні безпеки інформаційних ресурсів 
банків.

3. Техніко‑технологічну складову, що ґрунтується 
на новітніх програмних продуктах ведення банків‑
ського бізнесу та їх впровадженні й використанні.

4. Інтелектуально‑кадрову складову, що полягає 
у збереженні та розвитку інтелектуального потенціа‑
лу банку, ефективному управлінні персоналом.

5. Силову складову, що ґрунтується на забезпе‑
ченні фізичної безпеки співробітників та керівництва 
банку і збереженні їх майна.

6. Політико‑правову складову, яка базується на 
існуючій нормативно‑правовій базі здійснення бан‑
ківської діяльності й належному юридичному забез‑
печенні.

7. Ринкову складову, яка визначає маркетингові 
позиції банківської установи, її місце на ринку про‑
дуктів і послуг, сильні і слабкі сторони, конкурентні 
переваги і недоліки.

8. Інтерфейсну складову, яка відображає стан вза‑
ємовідносин між банками та контрагентами, інвесто‑
рами, клієнтами, державними та місцевими органами 
влади.

На нашу думку, економічна безпека банків —  це 
комплексна категорія, яка відображає стан установ 
з позицій найбільш ефективного використання ре‑
сурсного потенціалу, забезпечення належного рівня 
фінансової стійкості, надійності та конкурентоспро‑
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можності, здатності протистояти ризикам та деструк‑
тивним впливам в процесі ведення банківського біз‑
несу.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Отже, економічна безпека банків в прикладному ас‑
пекті —  це здатність протистояти існуючим та потен‑
ційним ризикам і загрозам. Основними внутрішніми 
загрозами економічній безпеці банківських установ є: 
незадовільна якість кредитного портфеля, низький рі‑
вень компетенції менеджменту, нераціональна струк‑
тура активів і пасивів, суттєва залежність від інсайде‑
рів, злочинні дії персоналу, неприбуткова банківська 
діяльність. Зовнішніми загрозами економічній безпе‑
ці банку залишаються: недосконале нормативно‑пра‑
вове регулювання банківської діяльності, непослідов‑

на грошово‑кредитна політика Центрального банку та 
недосягнення ключових параметрів щодо показників 
таргетування інфляції, нестабільність зовнішнього 
середовища, недовіра до банківської системи, непро‑
зорість умов ведення банківського бізнесу, недостат‑
ність заходів щодо запобігання відмиванню грошей 
та шахрайству. З іншого боку —  це стан, при якому 
організація безпеки спрямована на максимальне за‑
побігання ризикам та загрозам з метою забезпечення 
стійкого функціонування банків, ефективного вико‑
ристання ресурсів.

Подальші дослідження в даному напрямі повинні 
спрямовуватись на розробку інструментарію нейтра‑
лізації ризиків та загроз, які впливають на економічну 
безпеку банків із застосуванням системного підходу.
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ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

FEATURES OF PRICING IN MODERN CONDITIONS

Анотація. Узагальнено та теоретично обґрунтовано методологічні підходи щодо впливу держави на процеси ці-
ноутворення в сучасних ринкових умовах. Розглянуто основні особливості цінової політики держави, а також дослідже-
но методи та фактори, що впливають на формування цін (зовнішні та внутрішні). Визначено стратегічні цілі, що дають 
можливість сформувати середовище для розвитку та впровадження цінової стратегії, виявлено основні сфери її впливу. 
Проведено аналіз методології встановлення цін на відповідні групи товарів. Обґрунтовано основні етапи формування 
цін, які є взаємозалежними та взаємопов’язаними, потребують обов’язкового виконання та класифікуються на дві основ-
ні групи: витратні та маркетингові. Тому актуальність полягає у формуванні етапів та методів процесів ціноутворення 
у ринкових умовах, а також запровадження цінової стратегії для створення належних умови щодо ефективного розвитку 
економіки країни. Отримані результати дослідження можуть бути використані у процесі формування та удосконалення 
цінової політики держави в ринкових умовах для забезпечення соціального захисту та підтримки споживачів, створення 
стабільних умов конкуренції через стримування зросту інфляції, стимулювання прибутковості національних виробників, 
збереження рівня цін.

Ключові слова: ціноутворення, державне регулювання цін, цінова політика, етапи формування цін, цінова стратегія.
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Аннотация. Обобщено и теоретически обосновано методологические подходы относительно влияния государства 
на процессы ценообразования в современных рыночных условиях. Рассмотрены основные особенности ценовой поли-
тики государства, а также исследованы методы и факторы, влияющие на формирование цен (внешние и внутренние). 
Определены стратегические цели, дающие возможность сформировать среду для развития и внедрения ценовой стра-
тегии, выявлены основные области ее влияния. Проведен анализ методологии установления цен на соответствующие 
группы товаров. Обоснованы основные этапы формирования цен, которые взаимосвязаны и взаимозависимы между 
собой, требуют обязательного выполнения и классифицируются на две основные группы: расходные и маркетингу. По-
этому актуальность заключается в формировании этапов и методов процессов ценообразования в рыночных условиях, 
а также внедрение ценовой стратегии для создания надлежащих условий по эффективному развитию экономики стра-
ны. Полученные результаты исследования могут быть использованы в процессе формирования и совершенствования 
ценовой политики государства в рыночных условиях для обеспечения социальной защиты и поддержки потребителей, 
создания стабильных условий конкуренции из-за сдерживания роста инфляции, стимулирование доходности нацио-
нальных производителей, сохранение уровня цен.

Ключевые слова: ценообразование, государственное регулирование цен, ценовая политика, этапы формирования 
цен, ценовая стратегия.

Summary. Methodological approaches to the influence of the state on pricing processes under current market conditions are 
generalized and theoretically substantiated. The main features of the pricing policy of the state are considered, as well as the 
methods and factors influencing the formation of prices (external and internal). Strategic goals have been defined that give an op-
portunity to form an environment for the development and implementation of a pricing strategy, and the main areas of its influence 
have been identified. The analysis of the methodology for setting prices for the respective groups of goods was carried out. The 
main stages of price formation are substantiated, which are interrelated and interdependent, require compulsory implementation 
and are classified into two main groups: expenditure and marketing. Therefore, the relevance lies in the formation of stages and 
methods of pricing processes in market conditions, as well as the introduction of a price strategy to create the appropriate condi-
tions for the effective development of the country’s economy. The obtained research results can be used in the process of forming 
and improving the price policy of the state in market conditions for providing social protection and consumer support, creating sta-
ble conditions for competition due to curbing inflation, stimulating the profitability of national producers, and maintaining prices.

Key words: pricing, state price regulation, pricing policy, stages of price formation, price strategy.

Постановка проблеми. Розвиток ринкової еконо‑
міки, зміцнення взаємовідносин між суб’єктами 

підприємницької діяльності та споживачами товарів 
і послуг посилюють необхідність виявлення супе‑
речностей в процесах ціноутворення, удосконалення 
цінової політики та пошук нових методів щодо підви‑
щення ефективності їх ефективності.

Етап формування ціни в ринкових умовах висту‑
пає важливим елементом розвитку господарського 
механізму виробництв, забезпечує врівноваження 
попиту та пропозиції, впливає на інтереси та потреби 
суспільства. Тому при формуванні раціональної ціни 
потрібно враховувати залежність між структурою ви‑
робництва та обсягами, а також платоспроможність 
населення.

Особливості формування та удосконалення ці‑
нової політики держави на товари та послуги є ак‑
туальною проблемою, її вирішення дає можливість 
забезпечити конкурентоспроможність національного 
виробництва на високому рівні, а також сприятиме 
соціально‑економічному розвитку держави.

В результаті неефективного використання методів 
ціноутворення або невикористання цих методів взага‑

лі, відбувається негативний вплив на економіку краї‑
ни та розвиток виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле‑
ми ціноутворення посідають головне місце в соціаль‑
но‑економічному розвитку країни. Тому вирішенню 
цих питань приділяють увагу вчені всіх країн світу, 
в тому числі і вітчизняні науковці намагаються визна‑
чити особливості формування, шляхи удосконален‑
ня та перспективи розвитку цінової політики. Серед 
видатних закордонних діячів в галузі дослідження 
ціноутворення слід виділити наукові праці Ф. Візера, 
Ф. Котлера, А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса, А. Мар‑
шалла, Дж. М. Кейнса.

На теоретичному та методологічному рівні про‑
блеми ціноутворення розглядають у своїх працях, 
такі відомі вітчизняні науковці, як В. В. Герасименко, 
Л. М. Круковська, Я. В. Литвиненко, Є. В. Переверз‑
єва, А. Г. Пєнцова, В. М. Тарасович, А. Д. Чудаков. Ав‑
тори у свої роботах аналізують основні інструменти, 
методи та принципи формування ціни, що застосову‑
ються в ринкових умовах, а також принципи, що за‑
безпечують узгоджену діяльність між різними марке‑
тинговими суб’єктами.



52

// Економіка та управління національним господарством //
// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».

Серія: «Економічні науки» // № 5(5), 2017

Постановка завдання. Основою метою даного до‑
слідження є аналіз державної політики регулювання 
цін щодо визначення шляхів її удосконалення та опти‑
мізації в сучасних умовах господарювання. Визначена 
мета потребує вирішення таких завдань:

 – дослідити методи та фактори, що впливають на 
формування цін (зовнішні та внутрішні);

 – здійснити аналіз факторів, що впливають на фор‑
мування державної політики ціноутворення;

 – розглянути основні сфери впливу цінової стратегії.
Виклад основного матеріалу дослідження. Роз‑

виток соціально‑економічних відносин в сучасно‑
му світі потребує обов’язкової державної підтримки 
майже у всіх економічних процесах, що відбувають‑
ся. Оскільки держава у даних процесах виступає як 
єдина система сукупності законодавчої, виконавчої 
та контрольної бази, що створює умови для соціаль‑
но‑економічного розвитку, а також забезпечує ста‑
більні умови для здійснення міжнародного співробіт‑
ництва держави. В більшій мірі все це можливо, лише 
за умов належного державного регулювання процесів 
ціноутворення, оскільки ціна виступає головним ін‑
дикатором та інструментом ефективності державного 
регулювання економіки.

Світовий досвід розвинених країн показує, що дер‑
жава виступає головною ланкою у забезпеченні взаємо‑
зв’язку між виробництвом та суспільними потребами, 
встановлює контроль між всіма суб’єктами ринку, цим 
самим забезпечує ефективне конкурентне середовище, 
розвиток здорової конкуренції, створюються опти‑
мальні умови для розвитку господарської діяльності. 
Такі умови дають можливість виробництву перейти на 
рівень інноваційного розвитку, впроваджувати новітні 
технології, проводити модернізацію виробництва, ско‑
ротити витрати, підвищити якість товарів та послуг, 
збільшити рівень попиту, сприяти розвитку інвести‑
ційного клімату. Саме раціональне цінове регулю‑
вання з боку держави забезпечить належні умови для 
цього і захистить від інфляції в разі дефіциту товарів, 
посилення монополій та ріст цін на сировину [1].

Основною метою діяльності національних вироб‑
ників є встановлення цін з урахуванням витрат, змін 
ринкової структури, дослідження конкурентного се‑
редовища та чутливість споживачів до цін. Все це по‑
трібно для формування стратегії розвитку суб’єктів 
підприємницької діяльності та вирішення проблем 
ціноутворення:

 – визначитися із методами ціноутворення;
 – пристосування ціни до ринкового середовища, що 

постійно змінюється;
 – еластичність попиту та вплив зміни цін на спожи‑

вачів;
 – вплив конкуренції на цінову політику [6].

Крім вище перерахованих проблем ціноутворення 
існують так звана система «відкатів» та велика кіль‑
кість посередників, ці два компонента також значною 
мірою впливають на підвищення цін. Слід виділити, 
те що діяльність більшості вітчизняних підприємств 
здійснюється на застарілій нормативно‑правовій базі.

Основна помилка більшості виробників полягає 
в тому, що не приділяється увага розробці цінової 
стратегії, яка повинна відповідати загальним страте‑
гічним цілям фірми. Тому основними етапами є фор‑
мування стратегічних цілей щодо позиціонування 
товарів на цільовому ринку. Такі попередні дії дають 
можливість сформувати середовище для розвитку та 
впровадження цінової стратегії. Виділимо основні 
сфери, на які чинить вплив цінова стратегія (рис. 1).

У сучасних ринкових умовах господарська діяльність 
підприємств повинна забезпечувати виконання таких 
умов, як оптимальне співвідношення між споживчою 
вартість та ціною. Тобто, в першому випадку, ціна забез‑
печує прибуток підприємству та покриває витрати ви‑
робництва. З другого боку, ціна відповідає потребам спо‑
живачів та задовольняє їх вподобання. Виконання таких 
умов дає можливість дослідити фактори формування цін, 
серед них виділяють зовнішні та внутрішні чинники [5].

До внутрішніх факторів, що впливають на форму‑
вання ціни відносяться організація діяльності вироб‑
ництва та витрати, маркетингові цілі та формування 
маркетингового плану. Практично всі вітчизняні під‑
приємства використовують ціну як інструменти для 
досягнення поставлених цілей та мети. Шляхом зміни 
ціни в більшу чи меншу сторону, підприємства регулю‑
ють своє положення на ринку та відносини з іншими 
аналогічними суб’єктами господарювання [2]. До вну‑
трішніх факторів відносять методи прямого та непря‑
мого впливу. Методи прямого (виробничого) впливу 
поділяються на такі види витрат: матеріальні, на оплату 
праці, транспортні, на склад; амортизаційні та інші види.

До методів непрямого впливу відносяться витрати 
на збут та адміністративні витрати.

Серед зовнішніх факторів, що чинять вплив на 
формування ціни виступає зовнішнє середовище, до 
якого відносяться конкуренція, стабільність ринку, 
попит, законодавство. Ринкові чинники впливу на 
ціну поділяються на цінові та нецінові.

До нецінових факторів належать: акції; галузь, сма‑
ки споживачів, маркетингові комунікації, сезонність 
та територіальне розміщення.

Цінові фактори включають в себе попит споживачів 
на товари та послуги, втрати виробництва та обіг, ціни 
на аналогічні товари та товари‑замінники, корисність 
та важливість товарів а також ціни на комплектуючі.

Внутрішні чинники є індивідуальними для кож‑
ного підприємства в залежності від обраної стратегії, 
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зовнішні —  є загальними для всіх та не підпорядкову‑
ються окремо кожному суб’єкту виробництва.

Беручи до уваги всі вище зазначені фактори, які 
впливають на процеси ціноутворення, можна перейти 
до методології встановлення цін на відповідні групи 
товарів. Серед них визначено наступні етапи:

1) встановлення цілей політики ціноутворення;
2) дослідження попиту на продукцію;
3) аналіз витрат на дослідження взаємозалежності 

між ціною, об’ємом та прибутком;
4) оцінка цін конкурентів;
5) визначення рівня цін (метод ціноутворення);
6) встановлення цін на товари: акції, знижки, над‑

бавки, в залежності від сезонності та географічного 
положення [3].

Таким чином виділяють шість основних етапів 
формування цін, які є взаємозалежними та взаємо‑
пов’язаними, чинять вплив один на одного, потре‑
бують обов’язкового їх виконання. Дана методика 
ціноутворення існує на основі різних методів, які кла‑
сифікуються у дві основні групи: витратні та марке‑
тингові (рис. 2).

В залежності від обраного методу встановлюєть‑
ся відповідна ціна на товар, якщо витратні методи, то 
ціна встановлюється за рахунок додавання інших ви‑
дів витрат до виробничої вартості. Якщо обирається 

маркетинговий метод, то ціни встановлюються в за‑
лежності від рівня та величини цін ринку.

Найбільш раціональне їх функціонування при 
встановленні цін досягається лише за їх одночасного 
використання. Головне місце посідає витратний ме‑
тод, тому що саме від нього залежить одержання при‑
бутку та покриття всіх витрат виробництва.

Метод ринкового або маркетингового ціноутво‑
рення характеризується більшою різноманітністю, але 
менш поширений при формуванні цін.

Всі вище перераховані методи ціноутворення є 
важливими компонентами для ефективного прове‑
дення державної цінової політики та функціонування 
суб’єктів підприємницької діяльності. Крім того на 
встановлення ціни впливають результати діяльності 
ринку, мотивація споживачів щодо купівлі товарів, 
витрати на виробництво та саме планування цін.

Плановий розрахунок витрат та прибуток підприєм‑
ства є головними важелями при встановленні ціни. Для 
її ефективного планування потрібно використовувати 
вдосконалену нормативно‑правову базу, що на даний 
момент є застарілою та носить формальний характер. 
Важливим чинником, що регулює процеси ціноутворен‑
ня є державна політика. Саме держава повинна здійс‑
нювати контроль та регулювати рівень цін, захищати 
та стимулювати національні виробництва, створювати 

Рис. 1. Сфери впливу цінової стратегії
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належні умови для забезпечення їх беззбитковості. Ви‑
ділимо наступні напрями державного регулювання цін:

 – забезпечення збільшення попиту на ту продукцію, 
яку держана прагне збільшити за рахунок знижен‑
ня цін та податкових пільг;

 – створення умов для ефективного функціонування 
та добрих взаємовідносин між монополією та конку‑
ренцією з позитивними наслідками для економіки;

 – запровадження належних засобів щодо стримуван‑
ня інфляційного підвищення цін;

 – запобігання вживання товарів, що є шкідливими та 
можуть загрожувати життю та здоров’ю населення;

 – формування цін на товари або послуги беручи до 
уваги доходи та рівень життя населення [4].
Основною метою державного регулювання висту‑

пають соціальний захист та підтримка споживачів, 
а також забезпечення стабільних умов конкуренції 
через стримування зросту інфляції, стимулювання 
прибутковості національних виробників, збереження 
рівня цін та усунення будь‑яких суперечностей.

Висновки з даного дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямі. Беручи до уваги 
закордонний досвід та ринкові відносини в сучасних 
умовах, можна виділити деякі моменти, на які необ‑
хідно звернути увагу та забезпечити їх належне вико‑
нання. Для ефективного функціонування виробництв 
важливим фактором є ціноутворення, що регулюєть‑
ся та контролюється з боку держави. Тому держава 
повинна створити гармонійну систему ціноутворен‑
ня, яка буде допомагати збільшувати попит на про‑
дукцію, створювати умови для розвитку конкуренції 
та підтримувати соціально‑економічний розвиток на‑
селення.

В умовах ефективного функціонування ринку 
держава має бути посередником, що допомагає регу‑
лювати ринкові відносини між всіма суб’єктами під‑
приємницької діяльності, коригувати можливі спади 
та підвищення економіки. Саме тому державне регу‑
лювання цін є важливим методом, що захищає від роз‑
балансованості економіки.

Рис. 2. Основні методи формування цін

Джерело: Узагальнено та систематизовано на основі [7]
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6) встановлення цін на товари: акції, знижки, надбавки, в залежності від 

сезонності та географічного положення [3]. 

Таким чином виділяють шість основних етапів формування цін, які є 

взаємозалежними та взаємопов’язаними, чинять вплив один на одного, 

потребують обов’язкового їх виконання. Дана методика ціноутворення 

існує на основі різних методів, які класифікуються у дві основні групи: 

витратні та маркетингові (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Основні методи формування цін 

Джерело: Узагальнено та систематизовано на основі [7] 
 

В залежності від обраного методу встановлюється відповідна ціна на 

товар, якщо витратні методи, то ціна встановлюється за рахунок додавання 

Основні методи формування цін 

Витратні (бухгалтерські) методи Маркетингові (ринкові) методи 

� метод «середні витрати + прибуток»; 
� метод розрахунку цін на основі аналізу 
беззбитковості та забезпечення 
цільового прибутку; 
� метод мінімальних витрат; 
� метод ціноутворення з підвищенням 
ціни шляхом надбавок; 
� метод цільового ціноутворення. 

� встановлення цін в залежності від попиту; 
� встановлення ціни на основі аналізу 
мінімальних прибутків та збитків; 
� встановлення ціни на основі аналізу 
максимальних прибутків та збитків; 
� формування ціни в залежності від вже 
встановлених цін на даному ринку; 
� встановлення цін з орієнтацією на 
конкурентів; 
� встановлення цін з урахуванням поточних 
цін; 
� встановлення цін з орієнтацією на ринкові 
ціни; 
� встановлення цін в залежності від цін 
офіційних лідерів ринку; 
� метод визначення престижних цін; 
� суперницький метод відношення цін; 
� встановлення цін на основі цінності товару.

Ціноутворення у світовій практиці: 

� на основі встановлення повних витрат; 
� на основі встановлення змінних витрат; 
� на основі встановлення беззбитковості 
та цільового прибутку; 
� на основі цінності товару для покупця; 
� на основі рівня поточних цін. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ:  
ТЕНДЕНЦІЇ, НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ: 
ТЕНДЕНЦИИ, ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ

EFFICIENCY OF MANAGEMENT BY UKRAINIAN ENTERPRISES:  
TENDENCIES, DIRECTIONS OF INCREASE, PROBLEMS OF ESTIMATION

Анотація. В статі проаналізовано сучасні тенденції ефективності управління на підприємствах, що здійснюють господар-
ську діяльність в галузях інформаційних технологій, будівництва та у сфері охорони здоров’я населення. Серед основних не-
доліків системи управління досліджуваних підприємств зазначено: відсутність програм економії коштів на управління, про-
грам з підвищення продуктивності праці робітників, програм управління витратами, недостатня увага з боку керівництва 
до чинників, що сприяють підвищенню плинності кадрів. Визначено напрями підвищення ефективності менеджменту укра-
їнських підприємств, а саме: розробка й забезпечення реалізації програм скорочення витрат на виробництво й управління; 
вдосконалення технологій виробництва та управління; вдосконалення інформаційного забезпечення управління шляхом 
впровадження автоматизованих систем; підвищення продуктивності праці за допомогою ефективних мотиваційних чинни-
ків. Серед перспектив подальших розвідок у даному напрямі зазначено розробку зручного та інформативного методичного 
інструментарію, що дозволив би враховувати взаємовплив одного ефекту на інший, перспективи розвитку підприємства, 
вплив соціальних чинників на рівень ефективності управління, особливості здійснюваних на підприємстві бізнес-процесів.

Ключові слова: ефективність управління, напрями підвищення ефективності менеджменту, методичний інструментарій.

Аннотация. В статье проанализированы современные тенденции эффективности управления на предприятиях, осущест-
вляющих хозяйственную деятельность в отраслях информационных технологий, строительства и в сфере охраны здоровья 
населения. Среди основных недостатков системы управления исследуемых предприятий отмечено: отсутствие программ эко-
номии средств на управление, программ по повышению производительности труда работников, программ по управлению 
расходами, недостаточное внимание со стороны руководства к факторам, способствующим росту текучести кадров. Опреде-
ленны направления повышения эффективности менеджмента украинских предприятий, а именно: разработка и обеспечение 
реализации программ сокращения расходов на производство и управление; совершенствование технологий производства 
и управления; совершенствование информационного обеспечения управления путем внедрения автоматизированных си-
стем; повышение производительности труда при помощи эффективных мотивационных факторов. Перспективами дальней-
ших исследований в данном направлении является разработка удобного и информативного методического инструментария, 
который позволил бы учитывать взаимовлияние одного эффекта на другой, перспективы развития предприятия, влияние со-
циальных факторов на уровень эффективности управления, особенности осуществляемых на предприятии бизнес-процессов.
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Ключевые слова: эффективность управления, направь повышение эффективности менеджмента, методический ин-
струментарий.

Summary. The modern tendencies of efficiency of management on enterprises carrying out economic activity in industries 
of information technologies, buildings and in the field of health care of population are analyzed in the article. The basic lacks of 
the control system of the studied enterprises are certain. It is absence of the programs of cost effectiveness on the management, 
programs on the increase of labor productivity of workers, programs on the management by charges, lack of attention to the 
factors of growth of amount of discharges. Directions of increase of efficiency of management of the Ukrainian enterprises are 
certain. It is development and realization of the programs of cutback of spending on production and management; perfection 
of technologies of production and management; perfection of the informative providing of management through the automated 
systems; increase of labor productivity through effective motivational factors. Development of comfortable and informing me-
thodical tool which would allow to take into account influencing of one effect on other, prospects of development of enterprise, 
influence of social factors on the level of efficiency of management, to the feature of business-processes of enterprise is the 
prospect of further researches in this direction.

Key words: management efficiency, send the increase of efficiency of management, methodical tool.

Постановка проблеми. Управління будь‑якими 
соціально‑економічними системами, зокрема ви‑

робничими підприємствами, передбачає врахування 
багаточисельних змін, що відбуваються в зовнішньо‑
му та внутрішньому середовищі. Вплив рівня конку‑
ренції, галузевих характеристик розвитку, кризових 
явищ та інших зовнішніх чинників повинен бути 
спрогнозованим та оціненим для забезпечення ре‑
зультативного функціонування підприємства в серед‑
ньо‑ та довгостроковій перспективі. При цьому моні‑
торинг чинників внутрішнього середовища останнім 
часом набуває все більшої ваги з огляду на зростання 
ролі наявного виробничого потенціалу підприємства 
в процесі досягнення цілей його розвитку. З огляду 
на те, що менеджмент пов’язує всі внутрішні чинни‑
ки в єдину систему, оцінювання й аналіз ефективності 
управління виробничими процесами є першочерго‑
вим завданням будь‑якого моніторингу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорети‑
ко‑методологічні й методичні підходи до визначення 
ефективності управління підприємством є предметом 
наукових пошуків таких зарубіжних та вітчизняних вче‑
них як: М. Альберт, П. Друкер, М. Мескон, Ф. Хедоурі, 
О. Броницький, Н. Гавкалова, Я. Догадайло, М. Кізім, 
О. Костенко, А. Курбанов, С. Мочерний, Г. Осовська, 
О. Осовський, В. Оспіщев, В. Попков, Д. Пруненко, 
О. Тищенко, В. Федоренко, Н. Яркина та ін. Однак, не‑
зважаючи на вагомий внесок учених в розробку теми 
дослідження, багато питань є недостатньо розкритими 
та потребують подальшого розгляду. Одним з таких пи‑
тань є розробка оптимального методичного інструмен‑
тарію оцінювання ефективності управління.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз по‑
казників ефективності управління вітчизняними під‑
приємствами різних сфер діяльності за останні п’ять 
років та розробка напрямів підвищення ефективності. 

Досягнення визначеної мети обумовило виконання 
таких завдань: проаналізувати сучасні тенденції ефек‑
тивності управління на досліджуваних підприємствах 
за допомогою методики визначення співвідношен‑
ня економії, одержуваної від впливу управлінського 
персоналу на виробничу діяльність підприємства, та 
витрат на управління; виявити сучасні проблеми та 
недоліки вимірювання та забезпечення ефективності 
управління; запропонувати напрямами підвищення 
ефективності менеджменту українських підприємств.

Виклад основного матеріалу. З метою виявлення 
тенденцій у змінах показників ефективності управ‑
ління вітчизняними підприємствами та проблем 
оцінювання ефективності управління в якості ін‑
формаційної бази дослідження були обрані малі під‑
приємства, що здійснюють господарську діяльність 
в галузях інформаційних технологій, будівництва та 
у сфері охорони здоров’я населення, яка здійснюєть‑
ся санітарно‑профілактичними закладами (підпри‑
ємство профілактичної дезінфекції). Для розрахунку 
показників використовувалась методика визначен‑
ня співвідношення економії, одержуваної від впливу 
управлінського персоналу на виробничу діяльність 
підприємства, та витрат на управління [3, с. 644; 4, 
с. 254; 5, с. 122; 6, с. 260; 8, с. 485].

З метою забезпечення зіставлення розрахованих 
показників було обрано чотири показника: економіч‑
на ефективність за рахунок економії на управлінську 
діяльність, економічна ефективність управління за 
рахунок зростання продуктивності праці персоналу, 
економічна ефективність за рахунок зниження умов‑
но‑змінних витрат в собівартості та економічна ефек‑
тивність управління за рахунок зменшення плинності 
кадрів. Інші показники данної методики не використо‑
вувались з причини відсутності даних для розрахунку 
певних економій.
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Результати розрахунків свідчать, що в різних га‑
лузях показник економічної ефективності за рахунок 
економії на управлінську діяльність протягом 2012–
2016 рр. характеризувався різноспрямованою дина‑
мікою. При цьому слід зазначити, що менеджмент 
підприємства сфери інформаційних технологій (ІТ) 
у 2016 р. став більш ефективним по зрівнянню з ре‑
зультатом 2012 р., а для підприємств інших галузей 
спостерігалося скорочення цього показника (табл. 1).

Відповідно до отриманих результатів, на підпри‑
ємстві сфери ІТ протягом досліджуваного періоду 
спостерігалось щорічне зменшення показника ефек‑
тивності управління за рахунок зростання продук‑
тивності праці персоналу, за винятком 2014 р., коли 
зростання продуктивності праці було обумовлено 
скороченням чисельності персоналу з зв’язку з кризо‑
вими явищами в національній економіці (табл. 2).

Протягом п’яти років цей показник зазнав ско‑
рочення для підприємств сфери ІТ та будівництва, 
а для підприємства сфери охорони здоров’я, навпаки, 
збільшився. Як свідчать результати більш глибокого 
дослідження, зростання цього показника було пов’я‑
зане, здебільшого, зі скороченням чисельності персо‑
налу, а зменшення —  зі зростанням рівня цін та заро‑

бітної плати. Тобто на досліджуваних підприємствах 
не впроваджувалось нових технологій виробництва й 
організації праці.

Розраховані показники ефективності управління 
за рахунок зниження умовно‑змінних витрат також не 
мають чітко визначеної динаміки. Найбільш високий 
рівень цього виду ефективності притаманний менедж‑
менту підприємства сфери ІТ. При цьому в 2016 р. по 
відношенню до 2012 р. рівень показника в цій галузі 
збільшився (табл. 3).

Найнижчий рівень ефективності управління за ра‑
хунок зниження умовно‑змінних витрат спостерігав‑
ся у підприємства будівельної галузі, що пояснюється 
специфікою виробничого процесу. Однак найбільшо‑
го скорочення за досліджуваний період цей показник 
зазнав для підприємства галузі охорони здоров’я.

Менеджмент підприємства, що працює в галузі ІТ, 
найбільш ефективний в напрямку зниження плин‑
ності кадрів. Хоча така ситуація може бути пов’яза‑
на з високою престижністю та оплатою праці в цій 
галузі. Найменша ефективність управління за цією 
ознакою характерна для будівельного підприємства. 
Однак скорочення показника ефективності управлін‑
ня за рахунок зниження плинності кадрів може бути 

Таблиця 1
Динаміка показників ефективності управління від економії на управлінську діяльність, %

Галузь
Роки Абсолютне відхилення 

2016/2012, в. п.2012 2013 2014 2015 2016

Сфера ІТ 19,5 21,7 34,5 58,3 56,4 +36,9

Будівництво 40,0 26,6 5,0 21,0 22,0 ‑18,0

Охорона здоров’я 21,4 19,8 6,6 15,6 19,4 ‑2,0

Cкладено автором

Таблиця 2
Динаміка показників ефективності управління у зв’язку зі змінами  

продуктивності праці персоналу підприємств, %

Галузь
Роки Абсолютне відхилення 

2016/2012, в. п.2012 2013 2014 2015 2016

Сфера ІТ 453,8 437,7 444,6 318,7 278,3 ‑175,5

Будівництво 315,1 271,5 343,1 327,3 285,7 ‑29,4

Охорона здоров’я 170,0 274,0 199,0 262,7 239,8 +69,8

Cкладено автором

Таблиця 3
Динаміка показників ефективності управління за рахунок зниження умовно-змінних витрат, %

Галузь
Роки Абсолютне відхилення 

2016/2012, в. п.2012 2013 2014 2015 2016

Сфера ІТ 405,4 395,5 436,8 530,9 420,3 +14,9

Будівництво 75,5 72,2 34,4 66,7 51,7 ‑23,8

Охорона здоров’я 212,1 263,4 174,5 188,3 163,2 ‑48,9

Cкладено автором
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обумовлено наявністю кризових проявів в національ‑
ній економіці, до яких сфера будівництва є доволі чут‑
ливою (табл. 4).

Таким чином, серед сучасних тенденцій у змінах 
ефективності управління вітчизняними підприєм‑
ствами можна зазначити:

 – зростання трьох з чотирьох розрахованих показ‑
ників спостерігалося тільки для підприємства, що 
працює в сфері ІТ. При цьому найбільш ефективно 
менеджмент підприємства працює в напрямку еко‑
номії управлінських витрат;

 – зміни показника ефективності управління від 
зростання продуктивності праці протягом 2012–
2016 рр. були пов’язані або зі скороченням чисель‑
ності персоналу, або зі зростанням рівня цін та 
заробітної плати, що свідчить про відсутність впро‑
вадження нових технологій виробництва й органі‑
зації праці на досліджуваних підприємствах;

 – ефективність управління за рахунок зниження 
умовно‑змінних витрат зазнала найбільшого змен‑
шення на підприємстві профілактичної дезінфекції. 
Серед найбільш впливових причин слід зазначити 
підвищення рівня цін на енергію, сировину та ма‑
теріали;

 – найменша ефективність управління за рахунок зни‑
ження плинності кадрів характерна для будівельно‑
го підприємства.
Оцінка ефективності управління досліджуваними 

підприємствами показала, що основними недоліками 
системи управління є: відсутність чіткої програми за‑
ходів щодо економії коштів на управління та програми 
заходів щодо впливу на продуктивність праці робіт‑
ників, відсутність обґрунтованої програми управлін‑
ня витратами підприємств, недостатня увага з боку 
керівництва до чинників, що сприяють підвищенню 
плинності кадрів. Зазначені недоліки притаманні ба‑
гатьом вітчизняним підприємствам.

З метою підвищення ефективності менеджмен‑
ту українських підприємств необхідно: розробити й 
забезпечити реалізацію програм скорочення витрат 
на виробництво і управління; забезпечити періодич‑
не вдосконалення технологій шляхом використання 
нових матеріалів та управлінських прийомів; вдо‑

сконалити інформаційне забезпечення управління 
за рахунок впровадження автоматизованих систем 
та відповідних програмних продуктів; підвищувати 
продуктивність праці за допомогою ефективних мо‑
тиваційних чинників, використання матеріальних 
і нематеріальних винагород з метою стимулювання 
зацікавленості працівників у підвищенні рівня знань 
та вмінь.

Отримані під час дослідження результати не мож‑
на вважати такими, що характеризують стан справ 
в різних галузях. До речі, таке завдання на початку 
дослідження не ставилося. Певний дослідницький ін‑
терес, в даному випадку, становить інформативність 
обраної методики дослідження.

Погоджуємося з авторами системного аналізу за 
методикою «витрати —  ефективність» стосовно того, 
що пряме використання співвідношення ефекту і ви‑
трат може бути однаковим при різних значеннях чи‑
сельника і знаменника [1; 2; 7]. Тобто ресурсомістко‑
сті недостатньо для опису умов виникнення ефекту. 
Так, певний ефект може більшою мірою залежати від 
ситуації, що склалася на ринку, ніж від суми управлін‑
ських витрат. Тим більш, що на даний момент більш 
важливими стають не кількісні, а якісні характеристи‑
ки ресурсів.

Також серед недоліків методики, що використову‑
валась, слід зазначити: відсутність врахування взає‑
мовпливу одного ефекту на інший, що може виклика‑
ти посилення або ослаблення дії останнього; методика 
не враховує перспективи розвитку підприємства, 
вплив соціальних чинників на рівень ефективності 
управління, особливості здійснюваних на підприєм‑
стві бізнес‑процесів та не дає змогу розрахувати ін‑
тегральний показник ефективності управління для 
подальшого його внутрішньоорганізаційного, вну‑
трішньо‑ та міжгалузевого порівняння.

Висновки з даного дослідження і перспективи по‑
дальших розвідок у даному напрямі. Проведене до‑
слідження свідчить, що найбільш ефективним є ме‑
неджмент підприємства, яке працює в сфері ІТ. На 
ефективність менеджменту будівельного підприєм‑
ства та підприємства профілактичної дезінфекції про‑
тягом досліджуваного періоду здійснювали суттєвий 

Таблиця 4
Динаміка показників ефективності управління за рахунок зниження плинності кадрів, %

Галузь
Роки Абсолютне відхилення 

2016/2012, в. п.2012 2013 2014 2015 2016

Сфера ІТ 151,0 56,2 488,2 103,6 154,7 +3,7

Будівництво 225,1 118,3 55,2 87,6 89,3 ‑135,8

Охорона здоров’я 115,6 98,3 41,2 45,3 51,2 ‑61,4

Cкладено автором
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вплив зовнішні чинники кризового характеру. Ос‑
новними недоліками системи управління досліджу‑
ваних підприємств є: відсутність програм економії ко‑
штів на управління та програм заходів з підвищення 
продуктивності праці робітників, відсутність програм 
управління витратами, недостатня увага до чинників 
підвищення плинності кадрів.

Напрямами підвищення ефективності менеджмен‑
ту українських підприємств повинні бути: розробка й 
забезпечення реалізації програм скорочення витрат 
на виробництво й управління; вдосконалення техно‑
логій; вдосконалення інформаційного забезпечення 

управління шляхом впровадження автоматизованих 
систем; підвищення продуктивності праці за допомо‑
гою ефективних мотиваційних чинників.

Серед проблем оцінювання ефективності управ‑
ління слід зазначити відсутність зручного та інфор‑
мативного методичного інструментарію, що дозволив 
би враховувати взаємовплив одного ефекту на інший, 
перспективи розвитку підприємства, вплив соціаль‑
них чинників на рівень ефективності управління, 
особливості бізнес‑процесів підприємства. Розробка 
такої методики є однією з перспектив подальших роз‑
відок у даному напрямку.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

НА ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
УПРАВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

НА ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

GROUNDS FOR THE PRINCIPLES OF PROVIDING EFFICIENCY  
OF MANAGEMENT OF POTENTIAL COMPETITIVENESS  

AT TRANSPORT ENTERPRISES

Анотація. Проведене дослідження існуючих наукових здобутків щодо формалізації принципів управління на підпри-
ємстві дозволили об’єднати їх за сферою встановлення на принципи управління, забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства та потенціалу. Автором запропоновано формалізувати принципи забезпечення ефективності управління 
на транспортних підприємствах відповідно до особливостей процесів формування, нарощування та реалізації потенці-
алу конкурентоспроможності. Формалізація принципів має відповідати спрямованості розвитку потенціалу конкуренто-
спроможності; взаємоузгоджувати умови нарощування вартості та прибутковості внутрішніх складових з умовами реа-
лізації конкурентних переваг у зовнішньому середовищі; забезпечувати адаптивність та гнучкість реалізації потенціалу 
конкурентоспроможності. Для забезпечення ефективності управління потенціалом конкурентоспроможності необхідно 
дотримуватись ключових принципів, що дозволить зберегти транзитний потенціал країни, міжнародні зв’язки та забез-
печить гармонічний розвиток всіх видів транспорту.

Ключові слова: принципи, потенціал конкурентоспроможності, транспортне підприємство, формування, нарощу-
вання, реалізація.

Аннотация. Исследование существующих научных достижений по формализации принципов управления на пред-
приятии позволили объединить их по сфере влияния на принципы управления, обеспечения конкурентоспособности 
предприятия и потенциала. Автором предложено формализовать принципы обеспечения эффективности управления 
на транспортных предприятиях в соответствии с особенностями процессов формирования, наращивания и реализа-
ции потенциала конкурентоспособности. Формализация принципов должна соответствовать направленности разви-
тия потенциала конкурентоспособности; отображать взаимодействие условий наращивания стоимости и доходности 
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внутренних составляющих условиям реализации конкурентных преимуществ во внешней среде; обеспечивать адаптив-
ность и гибкость реализации потенциала конкурентоспособности. Для обеспечения эффективности управления потен-
циалом конкурентоспособности необходимо соблюдать ключевые принципы, что позволит сохранить транзитный по-
тенциал страны, международные связи и обеспечит гармоничное развитие всех видов транспорта.

Ключевые слова: принципы, потенциал конкурентоспособности, транспортное предприятие, формирования, нара-
щивание, реализация.

Summary. A study of existing scientific achievements in terms of formalizing the principles of management in an enterprise 
has allowed them to be united in the field of establishment on the principles of management, ensuring the competitiveness 
of the enterprise and capacity. The author proposes to formalize the principles of ensuring the efficiency of management in 
transport enterprises in accordance with the peculiarities of the processes of forming, building up and implementation of the 
competitiveness potential. The formalization of the principles should be in line with the direction of developing the competitive-
ness potential; to co-ordinate the conditions of increasing the cost and profitability of internal components with the conditions 
of realization of competitive advantages in the external environment; Ensure the adaptability and flexibility of implementing 
the competitiveness potential. In order to ensure the effective management of the competitiveness potential, it is necessary to 
adhere to the key principle that will allow maintaining the transit potential of the country, international communications and 
ensuring the harmonious development of all modes of transport.

Key words: principles, competitiveness potential, transport enterprise, formation, expansion, realization.

Постановка проблеми. Успіх діяльності тран‑
спортних підприємств в будь‑якому напрямі роз‑

витку потенціалу конкурентоспроможності можли‑
вий лише за умов дотримання науково обґрунтованих 
принципів управління, які забезпечують ефективність 
управлінських рішень, управлінської діяльності та 
управління в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле‑
ми формування принципів управління на транспорт‑
них підприємств розглядаються в працях вчених 
Колесникової Н. М., В. Диканя, Кучерук Г. Ю. Дослі‑
дження в працях А. Є. Воронкової, Б. Бачевського, 
В. Чобіток частково розкривають поняття потенціалу 
конкурентоспроможності підприємств, проте не вра‑
ховують специфіку транспорту.

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Проведене дослідження в історичному та 
практичному аспектах виявило відсутність єдиного 
наукового підходу до формування множини вимог до 
забезпечення ефективності управління потенціалом 
підприємств транспортної галузі.

Мета статті. Головною метою дослідження є фор‑
малізація управлінських принципів забезпечення 
ефективності формування, нарощування та реалізації 
потенціалу конкурентоспроможності на транспорт‑
них підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Проведені дослі‑
дження економічної сутності та еволюції досліджень 
теорії конкуренції, потенціалу і конкурентоспромож‑
ності підприємства дозволили сформувати трактуван‑
ня потенціалу конкурентоспроможності як сукупності 
внутрішніх економічних можливостей підприємства, 
сформованих ефективністю організаційної структу‑

ри, системами управління ресурсами, виробництвом, 
якістю та безпекою на підприємстві, та зовнішніх 
можливостей, сформованих конкурентоспроможні‑
стю підприємства на ринку, що в процесі взаємодії, 
взаємовпливу та взаємоузгодженості спрямовані на 
забезпечення ефективності реалізації сформованого 
підприємством потенціалу розвитку, нарощування 
вартості та ринкової привабливості підприємства. 
Проведене дослідження існуючих наукових здобутків 
щодо формалізації принципів управління на підпри‑
ємстві дозволили об’єднати їх за сферою встановлен‑
ня на принципи управління, забезпечення конкурен‑
тоспроможності підприємства та потенціалу (табл. 1).

Основними шляхами розв’язання проблеми роз‑
витку транспортної інфраструктури мають стати: 
збільшення пропускної спроможності транспортної 
мережі; розвиток мережі автомобільних доріг, насам‑
перед швидкісних та міжнародного значення; про‑
пускної спроможності морських портів, аеропортової 
мережі та сертифікації авіаперевізників; розвиток 
транспортних вузлів та залізничних, автомобільних 
підходів до морських портів; розвиток мережі пунктів 
пропуску через державний кордон України (в тому 
числі в місцях посадки/пересадки пасажирів, заван‑
таження/перевалки вантажів); розвиток державної 
системи використання повітряного простору Украї‑
ни; створення мережі логістичних центрів та «сухих 
портів»; удосконалення мережі інформаційно‑кому‑
нікаційних технологій транспорту. З огляду на існу‑
ючи проблеми та перспективи розвитку транспортної 
галузі для забезпечення ефективності управління по‑
тенціалом конкурентоспроможності необхідно дотри‑
муватись ключових принципів, що дозволить зберег‑
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ти транзитний потенціал країни, міжнародні зв’язки 
та забезпечить гармонічний розвиток всіх видів тран‑
спорту (рис. 1).

Формалізація принципів має відповідати спрямо‑
ваності розвитку потенціалу конкурентоспроможно‑
сті; взаємоузгоджувати умови нарощування вартості 
та прибутковості внутрішніх складових з умовами 
реалізації конкурентних переваг у зовнішньому се‑
редовищі; забезпечувати адаптивність та гнучкість 
реалізації потенціалу конкурентоспроможності. До‑
тримання запропонованих автором принципів за‑
безпечення ефективності управління потенціалом 
конкурентоспроможності транспортних підприємств 

Таблиця 1
Наукові принципи управління ефективністю розвитку підприємства та його потенціалу*

Сфера Автор Перелік та характеристика принципів

П
ри

нц
ип

и 
уп

ра
вл

ін
ня

Тейлор Ф. [1]
Науковий підхід до виконання кожного елемента роботи; науковий підхід до добробуту, 
навчання й тренінгу працівників; кооперація з працівниками; поділ відповідальності за 
результати роботи між менеджерами й працівниками

Емерсон Г. [2]

Точно встановлені ідеали або цілі; здоровий глузд; компетентна консультація; дисциплі‑
на; справедливе ставлення до персоналу; швидкий, надійний, повний, точний і постійний 
облік; диспетчеризація, норми і розклад; нормалізація умов; нормування операцій; пись‑
мові стандартні інструкції; винагорода за продуктивність

Файоль А. [1]

Поділ праці; повноваження й відповідальність; дисципліна; єдиноначальність; єдність 
напряму; підпорядкованість особистих інтересів загальним; винагорода персоналу; цен‑
тралізація; скалярний ланцюг; порядок; справедливість; стабільність робочого місця для 
персоналу; ініціативність; корпоративний дух

Вінер Н. [3]

Зовнішнього доповнення; цілепокладання; вибору рішення на основі відбору та перетво‑
рення інформації; зворотного зв’язку, а також принципи, що співпадають з принципами 
теорії систем цілісності, структурованості, взаємозалежності структури і середовища, іє‑
рархічності, можливості опису кожної системи тощо

К
он

ку
рe

нт
ос

пр
ом

ож
ні

ст
ь 

 
пі

дп
ри

єм
ст

ва

Баринов В.А., Синель‑
ников А. В. [4]

Комплeксності, систeмності; динамічності; інноваційності; інтeграційності; гнучкості; іє‑
рархічності; інформаційності; прозорості, відкритості; прогнозованості; пeрспeктивності, 
контрольованості.

Лебедев В.Г., Дроздо‑
ва Т. Г., Кустарев В. П., 
Асаул А. Н., Осорье‑
ва І. Б. [5]

Системний підхід; єдність методів, які практикуються на різних рівнях управління потен‑
ціалом конкурентоспроможності; управління потенціалом конкурентоспроможності на 
всіх стадіях життєвого циклу виробу —  від створення до утилізації; органічне поєднання 
зниження витрат з високою якістю продукції (робіт, послуг); недопущення зайвих ви‑
трат; широке впровадження ефективних методів підвищення ефективності; удосконалю‑
вання інформаційного забезпечення; підвищення зацікавленості виробничих підрозділів 
підприємства в зниженні витрат

Харчук Т.В. [6]
Системності, комплексності, економічної гнучкості ресурсного потенціалу підприємства, 
цілісності, ефективності

К
он

ку
ре

нт
ос

пр
ом

ож
но

‑
ст

і п
от

ен
ці

ал
у

Дикань В.Л. [7]

Системний характер, орієнтація на задоволення власних інформаційних потреб, пріори‑
тет стратегічних цілей перед поточними завданнями, безперервності, єдність та універ‑
сальність інформаційної бази, наскрізна уніфікована стабільна систематизація та коду‑
вання всіх планово‑облікових номенклатур, визначення сфери діяльності господарства 
та його внутрішніх складових як центрів відповідальності, взаємодії підрозділів підпри‑
ємства, оцінки бюджетів і внутрішньої звітності, масової участі персоналу підприємства, 
періодичності, економічної обґрунтованості та достовірності, мінімальної трудомісткості

Архангельський В.Н. 
[8]

Безперервності діяльності; системний підхід; своєчасності; документування, пріоритет‑
ності стратегічних цілей; комплексності, гнучкості; економічності, бюджетування.

* узагальнено автором.

неможливе без врахування умов та вимог внутріш‑
нього та зовнішнього середовища та спрямованості 
розвитку.

Висновки і пропозиції. З огляду на проведені до‑
слідження принципів розвитку потенціалу конкурен‑
тоспроможності транспортних підприємств та стану 
транспортної галузі подальші дослідження будуть 
спрямовані на обґрунтування власного науково‑ме‑
тодичного підходу до забезпечення ефективністю 
управління, що ґрунтуватиметься на відносинах влас‑
ності та спрямовуватиметься на управління вартістю 
складових потенціалу конкурентоспроможності під‑
приємств транспортної галузі.
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ФОРМУВАННЯ → НАРОЩУВАННЯ → РЕАЛІЗАЦІЯ

 – стратегічність розвитку,
 – економія ресурсів,
 – оптимальність складу ресурсів,
 – структурування джерел активізації та акумулювання 
ресурсів,

 – максимальна завантаженість виробничих потужностей,
 – динамічність капіталізації та прибутковості,
 – системність взаємодії між складовими потенціалу,
 – органічність структури підприємства,
 – безперервність перевезень та завантаженості тран‑
спортних об’єктів,

 – інноваційності,
 – якості,
 – безпека та збереженість об’єктів перевізного процесу,
 – точність та надійність надання транспортних послуг,
 – розвиток персоналу,
 – цілісність ресурсів та внутрішніх можливостей,
 – системність взаємодії складових підприємства,
 – оцінка та моніторинг вартості, зносу, інноваційності ак‑
тивів і виробничих ресурсів

 – оптимізації та перерозподілу ре‑
сурсів,

 – альтернативність напрямів наро‑
щування ресурсів,

 – безперервність управління та 
оптимізації структури ресурсів,

 – єдності процесів надання тран‑
спортних та обслуговуючих по‑
слуг,

 – стійкість розвитку активів,
 – постійне оновлення техніки та 
технологій,

 – періодичність контролю, моніто‑
рингу вартості, зносу, інновацій‑
ності активів і виробничих ресур‑
сів

 – взаємоузгодженості 
цілей і конкурентних 
переваг, внутрішнього 
та зовнішнього середо‑
вища,

 – максимізація прибут‑
ковості, рентабельно‑
сті надання послуг,

 – нарощування ринкової 
вартості (кредитної та 
інвестиційної прива‑
бливості)

Рис. 1. Принципи забезпечення ефективності управління потенціалом конкурентоспроможності транспортних підприємств*

* розроблено автором
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Анотація. У статті досліджено теоретичні питання щодо визначення економічної сутності понять інвестицій, інвес-
тиційно-інноваційної діяльності та управління нею. Узагальнено різні тлумачення інвестицій до єдиного систематизова-
ного поняття. Описано складові системи управління інвестиційно-інноваційної діяльності на макро- та мікрорівнях, що 
необхідно для вдалої реалізації бізнес стратегії, що забезпечує стійкий розвиток. Розглянуто мету та основні завдання 
управління інвестиційно-інноваційною діяльністю. Описано принципи, які слугують базою для успішного управління 
інвестиційно-інноваційною діяльністю. Проаналізовано загальні функції управління інвестиційно-інноваційною діяль-
ністю. Вказано, що інвестиційно-інноваційна діяльність окремих підприємств впливає на країну в цілому. Досліджено 
інвестиційну привабливість транспортно-дорожного комплексу різних регіонів України. Розглянуто рівень інвестиційної 
привабливості регіонів та дано практичні поради щодо інвестування у даному випадку.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційно-інноваційна діяльність, управління, стратегія, ефективність, сталий розвиток.

Аннотация. В  статье исследованы теоретические вопросы определения экономической сущности понятий инве-
стиций, инвестиционно-инновационной деятельности и управления ею. Обобщено различные толкования инвестиций 
в единое систематизированное понятие. Описаны составляющие системы управления инвестиционно-инновационной 
деятельности на макро- и микроуровне, что необходимо для успешной реализации бизнес стратегии, которая обеспе-
чивает устойчивое развитие. Рассмотрены цели и основные задачи управления инвестиционно-инновационной дея-
тельностью. Описаны принципы, которые служат базой для успешного управления инвестиционно-инновационной де-
ятельностью. Проанализированы общие функции управления инвестиционно-инновационной деятельностью. Указано, 
что инвестиционно-инновационная деятельность отдельных предприятий влияет на страну в целом. Исследовано инве-
стиционную привлекательность транспортно-дорожного комплекса различных регионов Украины. Рассмотрены уровни 
инвестиционной привлекательности регионов и даны практические советы по инвестированию в данном случае.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционно-инновационная деятельность, управление, стратегия, эффективность, 
устойчивое развитие.

Summary. In article are shown the theoretical questions concerning the definition of the economic essence of the concepts of 
investment, investment and innovative activity and its management. The different interpretations of investments were generalized 
into a single systematic definition. The components of the system investment and innovative management activity, that are neces-
sary for a successful implementation of the business strategy have been described at macro and micro levels. Further the purpose 
and main tasks of investment management activity of the enterprise were considered. The principles that serve as the basis for suc-
cessful management of investment and innovative activity of the enterprise were described. The general functions of management 
of investment activity of the enterprise were analyzed. It’s indicated that the investment activity of individual enterprises affects 
the country in a whole. The investment attractiveness of the transport and road complex of different regions of Ukraine was inves-
tigated. It’s reviewed the level of investment attractiveness of the regions and it’s given practical advice on investing in this case.

Key words: investment, investment and innovative activity, management, strategy, efficiency, sustainable development.

Постановка проблеми. Невпинні зміни ринко‑
вого середовища роблять процес функціонування 
будь‑якого підприємства складнішим і в основному, 
негативно впливають на кінцевий результат. Ситуа‑
ція, яка склалася на сьогодні, вимагає від український 
підприємств постійного розвитку та вдосконалення, 
підвищення конкурентоспроможності неординарни‑
ми способами. Досягнення цієї мети неможливе без 
успішного управління інвестиційно‑інноваційною ді‑
яльністю в контексті формування умов стійкого роз‑
витку. Адже, саме інвестиції стають рушійною силою 
розвитку та дозволяють вирішувати подальші цілі, які 
ставить перед собою підприємство, зокрема, розши‑
рення діяльності та орієнтація на нові галузі в контек‑
сті формування умов стійкого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
щодо управління інвестиційно‑інноваційною діяль‑

ністю підприємств у своїх працях досліджували такі 
вітчизняні та зарубіжні вчені, як М. Білик, Ю. Во‑
робйов, В. Геєць, В. Гриньова, В. Грідасов, О. Дані‑
лов, Я. Крупка, Г. Куліш, Т. Майорова, М. Назарчук, 
А. Пересада, С. Реверчук, П. Рогожин, Б. Стеценко, 
В. Федоренко, Л. Червова, Н. Замятіна, О. Терещен‑
ко, А. Завгородній, Н. Бондар, А. Череп, Д. Тобін, 
В. Шевчук, В. Шарп та інші.

Хоча існує багато праць, присвячених теорети‑
ко‑методичним засадам управління інвестиційно‑ін‑
новаційною діяльністю, недостатньо вивченими 
залишаються практичні аспекти управління інвести‑
ційно‑інноваційною діяльністю українських підпри‑
ємств в контексті формування умов стійкого розвитку.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня): обґрунтування важливості управління інвести‑
ційно‑інноваційною діяльністю підприємств України, 
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як вагомої складової економіки держави та основи для 
формування умов стійкого розвитку.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні інвести‑
ціями в Україні називають поняття, котре найбільш 
часто використовується в економічній теорії і прак‑
тиці на макро‑ та мікроекономічному рівнях. Сучасна 
література наводить багато тлумачень цьому поняттю, 
але доволі часто трактування, яке пропонується, не‑
достатньо повно розкриває всю суть інвестицій, при‑
діляючи увагу лише окремим ознакам. Тому важливо 
зрозуміти, що означає категорія «інвестиція» в сучас‑
ній економіці.

Саме поняття «інвестиція» походить від латин‑
ського слова «invest», котре означає «вкладати». 
В науці наводиться безліч визначень цьому поняттю. 
Зокрема, нобелівський лауреат з економіки У. Шарп 
у своїй праці «Інвестиції», разом з іншими вченими, 
підкреслює, що поняття «інвестувати» означає «роз‑
лучитися із грішми сьогодні для того, щоб одержа‑
ти більшу їхню суму в майбутньому» [2, с. 53]. Схо‑
же тлумачення цього терміна наводять Л. Гітман 
і М. Джонк у монографії «Основи інвестування»: 
«Інвестиція —  це спосіб розміщення капіталу, який 
повинен забезпечити заощадження або зростання 
капіталу» [6, с. 21]. Проаналізувавши ці визначення, 
можна зробити висновок, що інвестиції —  це форми 
забезпечення розвитку підприємства або дії окремого 
суб’єкту інвестиційної діяльності, що несуть за собою 
збільшення вкладеного капіталу.

В Законі України «Про інвестиційну діяльність» 
поняття «інвестиції» розглядається як «усі види 
майнових та інтелектуальних цінностей, вкладених 
в об’єкти підприємницького й іншого видів діяльно‑
сті, у результаті якої утворюється прибуток (доход) 
або досягається соціальний ефект» [1].

Отже, інвестиції —  це капітал у всіх його формах, 
що вкладається в об’єкти виробничого й невиробничо‑
го призначення з метою забезпечення його збільшен‑
ня в майбутньому, а також досягнення позаекономіч‑
них ефектів, наприклад, соціального й екологічного 
характеру.

У свою чергу, важливим елементом роботи з ін‑
вестиціями є управління інвестиційно‑інноваційною 
діяльністю. Інвестиційно‑інноваційна діяльність —  це 
система заходів і практичних дій юридичних та фізич‑
них осіб (українських або іноземних), а також держави 
щодо здійснення інвестицій та інновацій у будь‑якій 
формі з метою отримання прибутку або досягнення 
соціального ефекту [8, с. 9–14].

У сучасній економічній науці вирізняють такі рів‑
ні управління інвестиційно‑інноваційною діяльністю: 
державне регулювання інвестиційно‑інноваційної 
діяльності, регіональне управління інвестиційною 

діяльністю, управління інвестиційно‑інноваційною 
діяльністю на підприємстві.

На макроекономічному рівні інвестиційно‑іннова‑
ційна діяльність контролюється державним регулю‑
ванням та регіональним управлінням. Воно націлене на 
забезпечення оптимальних умов для інвестиційно‑ін‑
новаційної діяльності суб’єктів на певній території. Це 
може бути як держава в цілому, так і окремий регіон.

Щодо управління інвестиційно‑інноваційною ді‑
яльністю на мікроекономічному рівні, то тут мова йде 
про збільшення ефективності інвестиційно‑іннова‑
ційної діяльності окремого господарюючого суб’єкта. 
Але цей ефект повністю залежить від макроекономіч‑
ного регулювання.

Управління інвестиційно‑інноваційною діяль‑
ністю підприємства —  це система методів розробки 
і реалізації управлінських рішень, котрі пов’язані зі 
здійсненням інвестиційної діяльності підприємства, 
спрямованої на інноваційний розвиток.

Метою управління інвестиційно‑інноваційною ді‑
яльністю підприємства є забезпечення ефективності 
підприємства в короткостроковому й довгостроково‑
му періоді.

Базою для управління інвестиційно‑інноваційною 
діяльністю підприємства є такі принципи:

 – розвитку та постійного удосконалення процесу 
управління;

 – узгодженості досягнення цілей в часі;
 – наукової обґрунтованості при прийнятті управлін‑

ських рішень;
 – адекватності;
 – єдності процесу розробки, виконання та контролю‑

вання в процесі використання інвестицій;
 – цільовий розподіл інвестиційно‑інноваційних ре‑

сурсів.
До функцій управління інвестиційно‑інновацій‑

ною діяльністю (рис. 1) слід віднести планування, ор‑
ганізацію, мотивацію, контроль, регулювання [9].

На сьогодні інвестиційно‑інноваційна діяльність 
підприємств завдає відчутного впливу на макроеко‑
номічний розвиток країни. Це веде за собою зміни 
в економіці, активізації технічного прогресу, ство‑
рення конкурентного середовища тощо. Зокрема, 
посилюється роль базових галузей виробничої інф‑
раструктури, серед яких провідне місце займає тран‑
спортно‑дорожній комплекс (ТДК). Він є основою 
інфраструктурного забезпечення розвитку економіки, 
каталізатором модернізації взаємопов’язаних сфер 
економічної діяльності.

Було проведено дослідження, в котрому розрахо‑
вували інвестиційну привабливість транспортно‑до‑
рожного комплексу різних регіонів України і отрима‑
но наступні результати (рис. 2) [7].
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Зокрема, Полтавська, Сумська та Харківська об‑
ласті отримали наступні результати (табл. 1).

Наприклад, Полтавська область займає 3 рівень 
інвестиційної привабливості, тобто спостерігається 
низька інвестиційна привабливість регіону. На цьому 
рівні інвестиційної привабливості інвестувати необ‑
хідно дуже обережно згідно визначених пріоритетів 
інноваційного розвитку та обирати стратегію низької 
інвестиційної активності і «збирання врожаю», захист 
своєї позиції без додаткових витрат.

Висновки з даного дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямі. Таким чином, 

управління інвестиційно‑інноваційною діяльністю 
підприємств України є важливою умовою зростання 
економіки країни. Уміла реалізація політики управ‑
ління інвестиційно‑інноваційною діяльністю доз‑
воляє розширювати потенціал підприємства, підви‑
щувати конкурентоспроможність тощо. На основі 
визначеної інвестиційної привабливості ТДК регіонів, 
можна зробити висновок, що існує велика нерівномір‑
ність їх інвестиційної привабливості, яка спричинена 
специфікою регіону, розвиненістю транспортної інф‑
раструктури та зносом основних фондів транспортних 
підприємств.
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Рис. 1. Взаємозв’язок функцій управління інвестиційно‑інноваційною діяльністю (ІІД)

Рис. 2. Інвестиційна привабливість ТДК регіонів України
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Полтавська 0,024 0,055 0,115 0,940 4,9

Сумська 0,169 0,058 0,350 0,577 1,3

Харківська 0,193 0,010 0,532 0,735 5,1
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

CURRENT TRENDS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY  
OF THE ENTERPRISES

Анотація. Впровадження інновацій та активізація інноваційної діяльності є головним завданням вітчизняних під-
приємств, стимулом економічного зростання і  процвітання держави в  цілому. У  статті досліджено сучасні тенденції 
розвитку інноваційної діяльності підприємств, проаналізовано показники, що характеризують сучасний стан інновацій-
ної діяльності, виявлено тенденції змін та причини негативних тенденцій розвитку інноваційної діяльності. Досліджено 
динаміку змін показників інноваційної діяльності. Сформульовані причини низької інноваційної активності вітчизняних 
підприємств та шляхи їх подолання. Зроблені висновки про необхідність інноваційної модернізації вітчизняної економіки 
та розробці дієвого механізму активізації інноваційного розвитку підприємств.

Ключові слова: інновації, промислові підприємства, інноваційна активність, фактори розвитку, інноваційна діяль-
ність, інноваційний розвиток, аналітичні показники.

Аннотация. Внедрение инноваций, активизация инновационной деятельности является первоочередной задачей 
отечественных предприятий, стимулом экономического роста и процветания государства в целом. В статье исследо-
ваны современные тенденции развития инновационной деятельности предприятий, проанализированы показатели, 
характеризующие нынешнее состояние инновационной деятельности, отмечены тенденции изменений и причины нега-
тивных тенденций развития инновационной деятельности. Исследована динамика изменений показателей инноваци-
онной деятельности. Сформулированы причины низкой инновационной активности отечественных предприятий и пути 
их преодоления. Сделаны выводы о необходимости инновационной модернизации отечественной экономики и разра-
ботке действующего механизма активизации инновационного развития предприятий.

Ключевые слова: инновации, промышленные предприятия, инновационная активность, факторы развития, иннова-
ционная деятельность, инновационное развитие, аналитические показатели.

Summary. Introduction of innovations and activization of innovative activity is the main task of domestic enterprises, an in-
centive of economic growth and prosperity of the state in general. In article current trends of development of innovative activity 
of the enterprises are investigated, the indicators characterizing the current state of innovative activity are analysed, tendencies 
of changes and the reason of negative tendencies of development of innovative activity are revealed. Dynamics of changes of 
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indicators of innovative activity the Formulated reasons of low innovative activity of the domestic industrial enterprises and a 
way of their overcoming is investigated. Conclusions are drawn on need of innovative modernization of domestic economy and 
development of the effective mechanism of activization of innovative development of the enterprises

Key words: innovations, industrial enterprises, innovative activity, development factors, innovative activity, innovative de-
velopment, analytical indicators.

Постановка проблеми. Сучасними тенденціями 
світового розвитку є широке впровадження до‑

сягнень передових науково‑технологічних розробок, 
що надає імпульс структурним зрушенням в економі‑
ці, стимулюючи виробництво нової наукоємної висо‑
котехнологічної продукції.

Умови глобального ринкового середовища дикту‑
ють необхідність активізації інноваційної діяльності 
як найбільш ефективного способу підвищення конку‑
рентоспроможності країни і подальшого її розвитку на 
інтенсивній основі. Логічним обґрунтуванням страте‑
гічного напряму розвитку, в якому ключова роль від‑
водиться інноваціям, слугують безпрецедентні успіхи 
високорозвинених країн світу, що стали наслідком 
практичного впровадження інноваційних моделей 
розвитку [2]. Так, згідно рейтингу Global Innovation 
Index серед 127 країн у 2017 році перше місце займає 
Швейцарія, потім Швеція, Нідерланди, США, Вели‑
кобританія. Україна за рейтингом Global Innovation 
Index у 2017 році піднялась з 56 місця на 50. Відповід‑
но, у 2013 році у рейтингу найбільш інноваційно‑роз‑
винутих країн Україна займала 71 місце, у 2015 році —  
64. Тобто, позитивні тенденції інноваційного розвитку 
за міжнародними дослідженнями спостерігаються.

Водночас, в Україні досі переважаючими джерела‑
ми зростання у промисловості слугували резерви ви‑
робничих потужностей, що не були задіяні протягом 

кризового періоду, і сприятлива зовнішньоекономічна 
кон’юнктура. Збереження існуючої моделі розвитку 
промислового сектору України з орієнтацією на низь‑
ко технологічні виробництва та експорт може призве‑
сти до зниження конкурентних позицій національної 
економіки і подальшого нарощування технологічного 
відставання від розвинутих країн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан‑
ням розвитку інноваційної діяльності підприємств та 
її активізації присвячені наукові праці таких відомих 
вітчизняних вчених О. Алейнікова, О. Амоши, Г. Ан‑
дрощука, А. Андрюшка, І. Бланка, М. Білик, М. Ге‑
расимчука, Ж. Говорухи, І. Зятковського, А. Касича, 
Г. Кульнєва, С. Ковальчук, Л. Федулова, Є. Лазарєва, 
Ю. Шипуліної та інших. Але ці питання, враховуючи 
їх важливість для розвитку економіки та становлення 
успішної конкурентоспроможної держави є об’єктом 
постійного дослідження у працях вітчизняних та за‑
рубіжних науковців.

Формулювання цілей статті (постановка завдан‑
ня). Активізація інноваційної діяльності підприємств 
на сучасному етапі визначає конкурентоспроможність 
в майбутньому, а тому важливим науковим завданням 
є дослідження показників інноваційної діяльності за‑
для визначення сучасних тенденцій, проблем поточ‑
ного етапу розвитку та оцінювання перспективних 
показників цього виду діяльності.

Таблиця 1
Динаміка впровадження інновацій на підприємствах України 2005–2015 рр.

Рік
Кількість інновацій-
но-активних підпри-

ємств, од.

Питома вага інно-
ваційно-активних 

підприємств, %

Кількість підприємств, 
що впроваджували 

інновації, од

З них питома вага 
промислових підпри-

ємств, що впроваджу-
вали інновації, %

2005 1193 11,9 810 8,2

2006 1118 11,2 999 10,0

2007 1472 14,2 1186 11,5

2008 1397 13,0 1160 10,8

2009 1411 12,8 1180 10,7

2010 1462 13,8 1217 11,5

2011 1679 16,2 1327 12,8

2012 1758 17,4 1371 13,6

2013 1715 16,8 1312 12,9

2014 1609 16,1 1208 12,1

2015 1729 17,3 723 15,2

Джерело: складено автором за даними [5].



72

// Економіка та управління підприємствами //
// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».

Серія: «Економічні науки» // № 5(5), 2017

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб ви‑
значити основні тенденції розвитку інноваційної ді‑
яльності та, перш за все, проблеми розвитку доцільно 
дослідити загальні показники інноваційної діяльності 
на макро‑ та мікрорівнях.

Рівень активізації інноваційного розвитку підпри‑
ємств характеризують наступні показники:

1) питома вага підприємств, що впроваджують ін‑
новації;

2) питома вага реалізованої інноваційної продукції 
в обсязі промислової;

3) кількість освоєних інноваційних видів продукції;
4) кількість впроваджених нових технологічних 

процесів (у т. ч. маловідходних та ресурсозберігаючих):
5) джерела фінансування інноваційної діяльності 

підприємств [2].

В таблицях 1 та 2 наведені дані про показники 
інноваційної активності промислових підприємств 
України.

Дані таблиць свідчать, що інноваційно‑активними 
у національній економіці залишається дуже невели‑
ка кількість підприємств, не зважаючи на позитивну 
динаміку в окремі роки. Протягом 2005–2015 років 
частка підприємств, що займалася інноваціями, мала 
незначні зміни. Пік інноваційної активності припадає 
на 2012 рік (17,4%), потім спостерігається незначний 
спад. У 2015 році частка інноваційно‑активних під‑
приємств досягає рівня 2012 року (17,3%).

Аналізуючи динаміку активності промислових під‑
приємств, що займалися впровадженням інновацій про‑
тягом 2005–2015 років, можна побачити, що пік актив‑
ності припадає на 2015 рік (максимальна частка 15,2%). 

International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economical Sciences”
http://www.inter-nauka.com/magazine/economy/ 

International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economical Sciences”
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Рис. 1. Частка інноваційно-активних підприємств 2005-2015 рр. 
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Рис. 1. Частка інноваційно‑активних підприємств 2005–2015 рр.

Таблиця 2
Динаміка впровадження інновацій на промислових підприємствах України протягом 2005–2015 рр., (од.)

Роки
Впроваджено нових 
технологічних про-

цесів

У т. ч. маловідходні, 
ресурсозберігаючі

Освоєно виробни-
цтво інноваційних 

видів продукції

З них нові види 
техніки

Питома вага реалі-
зованої інноваційної 

продукції в обсязі 
промислової, %

2005 1808 690 3152 637 6,5

2006 1145 424 2408 786 6,7

2007 1419 634 2526 881 6,7

2008 1647 680 2446 758 5,9

2009 1893 753 2685 641 4,8

2010 2043 479 2408 663 3,8

2011 2510 517 3238 897 3,8

2012 2138 554 3403 942 3,3

2013 1576 502 3138 809 3,3

2014 1743 447 3661 1314 2,5

2015 1217 458 3136 966 1,4

Джерело: складено автором за даними [5]
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Тобто, на протязі періоду 2005–2012 рр. спостерігався 
зріст активності впровадження інновацій на підприєм‑
ствах (8,2% у 2005 році, самий низький рівень), і посту‑
пове зростання до 2012 року (13,6%). І після незначного 
спаду у 2013–2014 рр. активність підприємств у впро‑
вадженні інновацій зростає і досягає значення 15,2%.

Українські підприємства потребують активного 
впровадження нових технологій, особливо матеріало‑ 
та енергозберігаючих. Однак представлені в таблиці 2 
дані свідчать про те, що необхідних системних змін не 
відбувається, оскільки кількість впроваджених нових 
технологічних процесів зменшується, навіть за дослі‑
джуваний період, а основним видом інноваційної ді‑
яльності залишається випуск інноваційної продукції, 
обсяг якої також є нестійким.

Розглянувши дані по впровадженню нових тех‑
нологічних процесів на промислових підприємствах 
за 2005–2015 роки, можна відмітити, що відбувалися 
незначні коливання в їх кількості, але пік припадає 
на 2011 рік і становить 2510 технологічні процеси. На 
жаль потім поступово відбувається зменшення ак‑
тивності по впровадженню нових технологічних про‑
цесів, найменше їх впроваджувалось в 2015 році, що 
склало 1247 технологічні процеси, що майже на 30% 
менше порівняно з 2014 р. і майже вдвічі менше порів‑
няно з 2011 р.

Аналіз обсягів освоєння виробництва інновацій‑
них видів продукції на промислових підприємствах 
за 2005–2013 роки показав, що найінтенсивніше від‑
бувалось освоєння за 2011–2014 рр., а найбільше за 

Рис. 2. Частка підприємств, що впроваджували інновації у 2005–2015 рр.
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Рис. 3. Динаміка впровадження нових технологічних процесів на промислових підприємствах України за 2005–2015 рр.
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представлені в таблиці 2 дані свідчать про те, що необхідних системних 

змін не відбувається, оскільки кількість впроваджених нових 

технологічних процесів зменшується, навіть за досліджуваний період, а 

основним видом інноваційної діяльності залишається випуск інноваційної 

продукції, обсяг якої також є нестійким.  
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2014 рік, що склало 3661 видів продукції. У 2015 р. 
промисловими підприємствами України було освоє‑
но виробництво 3136 видів нової продукції, що май‑
же в 1,5 рази більше ніж у 2010 р., коли було створено 
2408 видів інноваційної продукції.

Результативність інноваційної діяльності залиша‑
ється низькою. Основним результатом інноваційної 
діяльності можна розглядати обсяг інноваційної про‑
дукції, яка реалізується підприємством. Зважаючи на 
представлені показники можна наголосити на погір‑
шенні ситуації. Так, частка реалізованої інноваційної 

продукції за досліджуваний період була дуже низько‑
го рівня (6,5–2,5%), однак знизилась ще більше до рів‑
ня 1,4%. Динаміка частки реалізованої інноваційної 
продукції в обсязі промислової показує, що найбільші 
сплески були в 2005–2007 та поступово знижувалась, 
досягнувши відмітки 1,4% у 2015 році.

Все це свідчить про необхідність чіткої ідентифі‑
кації причин такого стану речей та визначення необ‑
хідних заходів, які дозволять змінити негативні тен‑
денції у розвитку інноваційної діяльності українських 
підприємств.

Рис. 4. Динаміка освоєння виробництва інноваційних видів продукції на промислових підприємствах України  
за 2005–2015 рр.
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Рис. 4. Динаміка освоєння виробництва інноваційних видів продукції 

на промислових підприємствах України за 2005-2015 рр. 
 

 Результативність інноваційної діяльності залишається низькою. 

Основним результатом інноваційної діяльності можна розглядати обсяг 

інноваційної продукції, яка реалізується підприємством. Зважаючи на 

представлені показники можна наголосити на погіршенні ситуації. Так, 

частка реалізованої інноваційної продукції за досліджуваний період була 

дуже низького рівня (6,5 – 2,5 %), однак знизилась ще більше до рівня 

1,4%. Динаміка частки реалізованої інноваційної продукції в обсязі 

промислової показує, що найбільші сплески були в 2005-2007 та поступово 

знижувалась, досягнувши відмітки 1,4 % у 2015 році.  

 Все це свідчить про необхідність чіткої ідентифікації причин 

такого стану речей та визначення необхідних заходів, які дозволять 

3152

2408

2526

2446

2685

2408

3238

3403

3138

3661

3136

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ро
ки

Рис. 5. Частка реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової за 2005–2015 рр.
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змінити негативні тенденції у розвитку інноваційної діяльності 

українських підприємств. 
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У контексті представлених показників необхідним 
є таке співвідношення: активізація процесів впрова‑
дження сучасних технологічних процесів, особли‑
во, ресурсозберігаючих технологій, повинна стати 
основою нарощування обсягу випуску інноваційної 
продукції, а зростання доходів від її реалізації складе 
фінансову основу для активізації інноваційної діяль‑
ності у всіх формах та видах [4].

Отже, тенденції інноваційної діяльності останніх 
років засвідчують про наявність значних проблем 
та низький рівень розвитку інноваційної діяльності 
в Україні, що, в свою чергу, негативно відображається 
на конкурентоздатності продукції та розвитку еконо‑
міки в цілому. Тож враховуючи ці факти необхідним 
та найважливішим є удосконалення механізму та 
збільшення обсягів бюджетного фінансування інно‑
вацій.

Серед джерел фінансування інноваційної діяльно‑
сті можна виділити наступні компоненти:

 – бюджетні кошти;
 – іноземні інвестиції;
 – власні кошти підприємств;
 – кредитні ресурси, (табл. 3).

На підставі проведеного аналізу слід зазначити, що 
в структурі фінансування інноваційних процесів на 
підприємстві переважають власні кошти підприємств. 
Так, у 2015 році частка власних коштів підприємств 
України в загальному обсязі фінансування інновацій‑
ної діяльності становила 97,2%, а у 2011 р. — 59,4%, 
найменший показник. Позитивною тенденцією стало 
різке збільшення обсягів фінансування інноваційної 
діяльності за рахунок іноземних інвесторів у 2009–
2010 рр. (майже в 13 разів порівняно з 2008 р., або на 

1397,5 млн грн.). Можна відмітити, що фінансування 
іноземними інвесторами інноваційної діяльності віт‑
чизняних підприємств демонструє значні коливання 
від 2411,4 млн грн. у 2010 р. до 56,9 млн грн. у 2011 р., 
потім зростання фінансування до 1253,2 млн грн. 
у 2013 р., і значний спад у 2015 р. — 58,6 млн грн. Це 
свідчить про несприятливий інвестиційний клімат 
в країні, та низький рівень інвестиційної привабли‑
вості інноваційних процесів для зовнішніх інвесторів. 
Також негативна тенденція спостерігається у фінансу‑
ванні інноваційної діяльності підприємств за рахунок 
бюджетних коштів. Так, у 2015 році бюджетні кошти 
складають лише 0,4% від загальної суми. Тобто, держа‑
ва відіграє незначну роль в підтримці інноваційної ді‑
яльності України, і це основною проблемою активіза‑
ції інноваційного розвитку вітчизняних підприємств.

Висновки з даного дослідження і перспективи по‑
дальших розвідок у даному напрямі. Отже, сучасні 
тенденції інноваційного розвитку останніх років за‑
свідчують про наявність значних проблем та низький 
рівень розвитку інноваційної діяльності в Україні, що 
в свою чергу, негативно впливає на конкурентоздат‑
ність продукції та розвиток економіки в цілому.

Тому пріоритетним завданням державної політики 
на сучасному етапі має бути модернізація національ‑
ної промисловості на основі активізації інноваційних 
процесів, повноцінного використання її потужного 
науково‑технологічного потенціалу. Сьогодні необ‑
хідним є здійснення комплексу заходів щодо збалан‑
сованого розвитку усіх підсистем національної інно‑
ваційної системи, підтримки інноваційної активності 
вітчизняних суб’єктів господарювання на всіх стадіях 
інноваційного процесу, стимулювання попиту на ре‑

Таблиця 3
Джерела фінансування інноваційної діяльності за 2005–2015 рр.

Роки
Загальна 

сума витрат Власних
Питома 
вага, %

Дер-
жавного 
бюджету

Питома 
вага, %

Іноземних 
інвесторів

Питома 
вага, %

Інші
джерела

Питома 
вага, %

млн грн

2005 57751,6 5045,4 87,7 28,1 0,49 157,9 2,75 520,2 9,0

2006 6160,0 5211,4 84,6 114,4 1,86 176,2 2,86 658,0 10,7

2007 10850,9 7999,8 73,7 144,8 1,33 321,8 2,97 2384,7 22,0

2008 11994,2 7264,0 60,6 336,9 2,81 115,4 0,96 4277,9 35,7

2009 7949,9 5169,4 65,0 127,0 1,6 1512,9 19,03 1140,6 14,4

2010 8045,5 4775,2 59,4 87,0 1,03 2411,4 29,97 771,9 9,6

2011 14333,9 7585,6 52,9 149,2 1,04 56,9 0,40 6542,2 45,6

2012 11480,6 7335,9 63,6 224,3 2,0 994,8 8,67 2925,6 8,1

2013 9562,6 6973,4 72,9 24,7 0,26 1253,2 13,10 1311,3 13,7

2014 7695,9 6540,3 84,9 344,1 4,47 138,7 1,80 672,8 8,74

2015 13813,7 4342,7 97,2 55,1 0,4 58,6 0,42 273,0 1,98

Джерело: складено автором за даними [5].
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зультати наукових досліджень і розробок, кваліфі‑
кований персонал, створення сприятливих умов для 
виробництва інноваційної продукції з високим рівнем 
доданої вартості.

Проблема активізації інноваційної діяльності про‑
мислових підприємств з проголошенням Україною 
євроінтеграційного курсу набуває особливої актуаль‑
ності. Без інноваційної переорієнтації державної по‑

літики, без підвищення інноваційної активності про‑
мислових підприємств неможливо досягти основної 
мети економічного регулювання —  підвищення ефек‑
тивності та конкурентоспроможності промислового 
виробництва [2]. Тому подальші дослідження будуть 
присвячені обґрунтуванню та розробці дієвого меха‑
нізму активізації інноваційного розвитку вітчизняних 
підприємств.
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АНАЛІЗ СТАНУ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ  
ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ

ANALYSIS OF FINANCING THE HIGHER  
EDUCATION SYSTEM IN UKRAINE

Анотація. У статті здійснено аналіз особливостей фінансового забезпечення національної системи вищої освіти і ок-
реслено напрями удосконалення механізму фінансування вітчизняної вищої школи. В ході дослідження з’ясовано, що 
рівень фінансування вищої освіти в Україні є недостатнім порівняно з іншими європейськими країнами, що зумовлено 
обмеженістю економічних ресурсів. На підставі результатів аналізу статистичних даних виокремлено основні характе-
ристики фінансового забезпечення системи вищої освіти України, серед яких значне превалювання державного фінан-
сування, незбалансованість джерел фінансування вищої школи, низька частка видатків з боку корпоративного сектору 
тощо. За результатами наукової розвідки систематизовано зовнішні і внутрішні фактори фінансового забезпечення ві-
тчизняної вищої освіти і виділено напрями його вдосконалення, зокрема диверсифікація джерел видатків, стимулюван-
ня конкуренції між університетами та впровадження альтернативних інструментів фінансування.

Ключові слова: вища освіта, фінансування, джерела фінансування, структура видатків.

Аннотация. В статье осуществлен анализ особенностей финансового обеспечения национальной системы высшего 
образования и намечены направления совершенствования механизма финансирования отечественной высшей школы. 
В ходе исследования установлено, что уровень финансирования высшего образования в Украине является недостаточ-
ным по сравнению с другими европейскими странами, что обусловлено ограниченностью экономических ресурсов. На 
основании результатов анализа статистических данных выделены основные характеристики финансового обеспечения 
системы высшего образования Украины, среди которых значительное превалирование государственного финансиро-
вания, несбалансированность источников финансирования высшей школы, низкая доля расходов со стороны корпо-
ративного сектора и т. д. По результатам научного исследования систематизированы внешние и внутренние факторы 
финансового обеспечения высшего образования в Украине и выделено направления его совершенствования, в частно-
сти диверсификация источников расходов, стимулирование конкуренции между университетами и внедрение альтер-
нативных инструментов финансирования.

Ключевые слова: высшее образование, финансирование, источники финансирования, структура расходов.

Summary. The article is devoted to the analysis of the peculiarities of financial support of the national system of higher ed-
ucation, also outlined the ways of improving the financing mechanism of the national higher education. The research finds that 
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the level of funding for higher education is not sufficient compared to other European countries, due to the limited economic 
resources. The main characteristics of the financial support of the higher education system of Ukraine are outlined, based on the 
results of the analysis of statistical data, among which the significant prevalence of public financing, the imbalance of sources 
of funding for higher education; low share of corporate sector expenditures, etc. As a result of scientific research, external and 
internal factors of financial provision of higher education have been systematized and directions of its improvement have been 
highlighted, in particular diversification of sources of expenditures, stimulation of competition between universities and imple-
mentation of alternative financial security instruments.

Key words: higher education, financing, sources of funding, expenditure structure.

Постановка проблеми

Національна політика України у сфері вищої осві‑
ти спрямована на забезпечення широкого досту‑

пу до освіти та високого рівня охоплення нею насе‑
лення, що вказує на важливість розвитку цієї сфери, 
особливо в умовах формування економіки знань. Ви‑
ходячи з історичних передумов, вища освіта в Україні 
гарантується і більшою мірою забезпечується держа‑
вою. Однак, беручи до уваги масовий характер вищої 
освіти, держава не може повною мірою задовольнити 
зростаючий попит на отримання формальної освіти 
через обмеженість фінансових ресурсів.

Виходячи з вищезазначеного та з огляду на євро‑
пейський вектор розвитку України, модель фінансу‑
вання вищої освіти в Україні потребує вдосконалення 
з врахуванням національних особливостей фінансу‑
вання вищої школи та адаптації до європейських ме‑
ханізмів фінансового забезпечення. В контексті даної 
проблеми науковий інтерес становлять тенденції фі‑
нансування вищої освіти в Україні та їх відповідність 
європейським трендам у цій сфері, а також фактори, 
що зумовлюють фінансове забезпечення вищої шко‑
ли, для зменшення їх негативного впливу і підвищен‑
ня ефективності видатків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Джерельною базою даного дослідження виступа‑

ють наукові доробки вітчизняних вчених, в яких ви‑
світлені проблемні питання фінансування вітчизня‑
ної вищої освіти, нормативно‑правова база у цій сфері 
та вітчизняні і міжнародні статистичні дані. Страте‑
гічні засади фінансування системи вищої освіти в су‑
часних умовах досліджуються у працях В. Сацика, 
І. Каленюк, О. Кукліна, О. Падалки, Т. Боголіб та ін. 
Фінансово‑економічні моделі розвитку вищої освіти 
детально вивчаються у доробках дослідників Інсти‑
туту вищої освіти НАПН України. Шляхи модерніза‑
ції системи фінансового забезпечення вищої освіти є 
предметом наукових пошуків Л. Шевченко, Ж. Дерій, 
О. Карпюк, Д. Коваленка та ін. Статистичний аналіз 
фінансових ресурсів вищої освіти здійснено у нау‑
кових працях І. Жиляєва, В. Ковтунця, М. Сьомкіна, 
Л. Гольтяєвої та ін.

Разом з тим, додаткового дослідження потребує 
місце національної системи вищої освіти серед систем 
інших європейських країн з точки зору її фінансової 
спроможності, що безпосередньо впливає на ефектив‑
ність вищої школи. Крім того, показником розвитку 
системи вищої освіти, з огляду на обмеженість дер‑
жавних ресурсів, може виступати наявність додатко‑
вих джерел фінансування та їх частка у структурі ви‑
датків. Такий аналіз дозволить виявити особливості 
та фактори фінансування вищої освіти в Україні для 
подальшого вдосконалення механізму фінансування.

Постановка завдання
Мета дослідження полягає у порівняльному ана‑

лізі фінансового забезпечення національної системи 
вищої освіти і на цій основі виокремленні основних 
характеристик та факторів впливу для окреслення 
напрямів удосконалення механізму фінансування віт‑
чизняної вищої школи.

Виклад основного матеріалу
Ключовим показником економічного розвитку 

країни є рівень ВВП на душу населення, що за дани‑
ми міжнародної статистики станом на 2016 р. в Укра‑
їні становив 8271,8 дол. (за паритетом купівельної 
спроможності (далі —  ПКС)). Аналіз свідчить, що 
за цим індикатором Україна відстає від найближчих 
країн‑сусідів принаймні в 2–3 рази, випереджаючи 
при цьому лише Молдову [11]. В умовах недостатніх 
економічних ресурсів виникає проблема вибору най‑
більш ефективного шляху їх розподілу, зокрема в та‑
ких соціальних сферах як освіта.

Разом з тим, міжнародні статистичні дані свідчать, 
що за показником державних витрат на третинну осві‑
ту відносно ВВП Україна лідирує серед країн Цент‑
ральної і Східної Європи [11]. За даними Державної 
служби статистики [7] загальні видатки зведеного 
бюд жету на вищу освіту у відсотках до ВВП поступово 
зменшувалися з 2012 р. (2,2%) і у 2015 році станови‑
ли 1,6% ВВП. Проте, за 11 місяців 2016 р. вони склали 
1,9% ВВП і супроводжувалися збільшенням в абсо‑
лютних показниках. Частково зменшення рівня ви‑
датків можна пояснити неврахуванням при підготовці 
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звіту даних АР Крим і м. Севастополя. Однак, з огляду 
на рівень ВВП в Україні, рівень видатків, виражений 
у відсотках до нього, не є об’єктивним та вичерпним 
показником.

Загалом, високий показник видатків на вищу у від‑
сотках до ВВП забезпечує Україні більш високі місця 
в різних міжнародних рейтингах, де оцінюється даний 
індикатор. Зокрема, за результатами міжнародно‑
го рейтингу U21, який оцінює спроможність націо‑
нальних систем вищої освіти 50 країн за складовими 
«Ресурси», «Середовище», «Зв’язки» і «Результати», 
Україна у 2017 р. посіла 35‑те місце, продемонстру‑
вавши найбільше зростання серед усіх країн (7 пози‑
цій) [10]. В межах складової «Ресурси» враховуються 
такі показники: державні і загальні видатки на вищі 
навчальні заклади (далі —  ВНЗ) у відсотках до ВВП, 
щорічні видатки ВНЗ на 1 студента, видатки у ВНЗ 
на НДДКР у відсотках до ВВП і на душу населення. 
За цією групою показників Україна посіла 18‑те місце, 
випередивши такі країни, як Ізраїль, Німеччина, Япо‑
нія, Чехія та інші. Такі результати неспівставні з рів‑
нем економічного розвитку України та абсолютним 
показником видатків у розрахунку на 1 студента.

Для оцінювання розвитку системи вищої освіти 
та її фінансового забезпечення доцільнішим є вико‑

ристання індикатора державних видатків у розрахун‑
ку на одного студента. Порівняння позицій України 
за цим показником з іншими країнами Центральної 
і Східної Європи (Рис. 1) свідчить про недостатній рі‑
вень видатків на 1 студента (3777,5 дол. за ПКС) [11]. 
Випереджаючи Молдову, Болгарію і Білорусь, наша 
країна поступається Польщі, Чехії, Словенії, Словач‑
чині, країнам Балтії та іншим державам. Причинами 
низького рівня фінансування вітчизняної вищої шко‑
ли є масовий характер вищої освіти в Україні і значна 
частка державного замовлення на підготовку фахів‑
ців, що позначилося на кількості студентів та ВНЗ.

Здійснений порівняльний аналіз вказує на необ‑
хідність нарощення фінансових ресурсів вищої школи 
для формування якісного інтелектуального капіталу 
національної економіки, що відображається в показ‑
нику видатків на 1 студента. Проте, з іншого боку, 
зусилля також мають бути спрямовані на збільшення 
ефективності цих видатків, забезпечення механізму 
їх розподілу для підвищення якості вищої освіти і ре‑
зультативності діяльності ВНЗ.

Умовно ресурси вищої освіти можна розділити на 
матеріальні (заклади освіти та інші споруди, матері‑
ально‑технічна база, науково‑методичне забезпечен‑
ня) та нематеріальні (викладачі, науковці, студенти, 
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адміністративний персонал, працівники профільних 
органів державної влади). З метою глибшого ана‑
лізу фінансового забезпечення вищої школи вар‑
то окремо виділити фінансові ресурси, які можуть 
складатися з коштів державного бюджету, приват‑
них і юридичних осіб, домогосподарств, доходів від 
комерціалізації результатів наукових досліджень, 
міжнародної допомоги, грантів, благодійних внесків, 
ендавмент‑фондів тощо.

За даними Державної служби статистики [5] шля‑
хом математичних розрахунків з’ясовано, що в струк‑
турі витрат на вищу освіту (ВНЗ IІІ–IV рівнів акре‑
дитації) переважає частка державного фінансування, 
яка становить 66,3% (2015 р.). При цьому частка сек‑
тору домогосподарств становить 32,6%, а найменшим 
є фінансування вищої освіти з боку приватних фірм 
та корпорацій —  1,1%. Державний сектор є основним 
джерелом фінансування вищої освіти в більшості роз‑
винутих країн і його питома вага в структурі видатків 
України відповідає середньому значенню в країнах 
ОЕСР [6] (Рис. 2). Проте, в більшості країн з розвину‑
тою системою вищої освіти, зокрема в Кореї, Канаді, 
Великобританії, США, Японії та інших, частка фінан‑
сування з боку приватного і корпоративного секторів 
є набагато вищою, ніж в Україні. Так, дані міжнарод‑
ного рейтингу U21 свідчать, що середній рівень дер‑
жавних витрат для 50‑ти країн у 2017 р. дещо знизився 

порівняно з попереднім роком, що супроводжувалося 
рівноцінним збільшенням приватних видатків [10].

Аналіз динаміки структури фінансового забезпе‑
чення вітчизняної вищої школи (Рис. 3) [5] дозволяє 
зробити наступні висновки:

 – з 2010 по 2015 рр. загальні видатки на вищу освіту 
постійно зростали, за виключенням 2014 р.;

 – оскільки найбільшу питому вагу загальних видат‑
ків становлять державні, то ця тенденція характер‑
на і для них, але саме в 2014 р. їхня питома вага була 
найбільшою (79,8%);

 – така тенденція спостерігається і в фінансуванні до‑
могосподарствами, але видатки домогосподарств 
продемонстрували максимальне зростання (36%) 
у наступному періоді;

 – загальна тенденція не характерна для витрат на 
вищу освіту з боку приватного і корпоративного 
секторів, які досягли свого максимуму у абсолют‑
ному у відносному показниках у період зменшення 
фінансування з інших джерел (2014 р.);

 – загалом, структура видатків в розрізі джерел фінан‑
сування вищої школи є стабільною, максимальне 
відхилення питомої ваги державного сектору і до‑
могосподарств не перевищує 5%;

 – показник коефіцієнта випередження витрат на 
вищу освіту у ВНЗ III–IV рівнів за фінансуючими 
організаціями (державний і недержавний секто‑
ри) підтверджує превалювання темпів зростання 

*дані щодо України станом на 2015 р.

Рис. 2. Структура видатків на вищу освіту за джерелами фінансування у країнах Центральної і Східної Європи, 2013 р. (%) 
[побудовано автором на основі [9, 5]]

 International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences” 
http://www.inter-nauka.com/magazine/economy/ 

 International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences” 
http://www.inter-nauka.com/magazine/economy/ 

приватних фірм та корпорацій – 1,1%. Державний сектор є основним 

джерелом фінансування вищої освіти в більшості розвинутих країн і його 

питома вага в структурі видатків України відповідає середньому значенню 

в країнах ОЕСР [6] (Рис. 2). Проте, в більшості країн з розвинутою 

системою вищої освіти, зокрема в Кореї, Канаді, Великобританії, США, 

Японії та інших, частка фінансування з боку приватного і корпоративного 

секторів є набагато вищою, ніж в Україні. Так, дані міжнародного 

рейтингу U21 свідчать, що середній рівень державних витрат для 50-ти 

країн у 2017 р. дещо знизився порівняно з попереднім роком, що 

супроводжувалося рівноцінним збільшенням приватних видатків [10]. 

 
*дані щодо України станом на 2015 р. 
 

Рис. 2. Структура видатків на вищу освіту за джерелами фінансування у 
країнах Центральної і Східної Європи, 2013 р. (%) [побудовано автором на 

основі [9, 5]] 
 

Аналіз динаміки структури фінансового забезпечення вітчизняної 

вищої школи (Рис. 3) [5] дозволяє зробити наступні висновки: 

- з 2010 по 2015 рр. загальні видатки на вищу освіту постійно 

зростали, за виключенням 2014 р.; 

60% 70% 80% 90% 100%

Словенія

Естонія

Польща

Туреччина

Чехія

Словаччина

Литва

ОЕСР

Латвія

Україна

Росія

Державні видатки Видатки домогосподарств Видатки приватного сектору



81

// Экономическая теория и история экономической мысли //
// Международный научный журнал «Интернаука».
Серия: «Экономические науки» // № 5(5), 2017

державних видатків, проте у 2013 р. і 2015 р. видат‑
ки недержавного сектору зростали швидше (кое‑
фіцієнт випередження становив відповідно 0,99 [1, 
с. 81] та 0,81), що свідчить про позитивні зрушення 
в напрямі диверсифікації джерел фінансування.
Варто зазначити, що Законом України «Про вищу 

освіту» [3] визначено норми охоплення населення ви‑
щою освітою, за якими передбачається фінансування 
підготовки фахівців за рахунок видатків державного 
бюджету, виходячи з необхідності забезпечення не 
менше 180 студентів на 10 тисяч населення. При цьо‑
му загальний обсяг державного замовлення для підго‑
товки бакалаврів (у тому числі молодших бакалаврів) 
становить не менше 51% кількості випускників за‑
гальноосвітніх навчальних закладів у поточному році. 
Також вказується, що обсяг видатків на поточний рік 
формується виходячи з показника видатків минулого 
року, скоригованого на коефіцієнт інфляції, і не може 
бути меншим за цю величину. Поступове зростання 
рівня витрат на вищу освіту та превалювання дер‑
жавного фінансування свідчить про пріоритетність 
розвитку сфери вищої освіти для країни та реалізації 

політики забезпечення широкого доступу до освітніх 
послуг, що відповідає цілям сталого розвитку ООН.

Таким чином, на підставі здійсненого аналізу мож‑
на виокремити основні характеристики фінансового 
забезпечення національної системи вищої освіти:

 – недостатній рівень фінансування;
 – значне превалювання державного фінансування;
 – широке державне замовлення на підготовку фахів‑

ців;
 – незбалансованість джерел фінансування вищої 

школи;
 – низька частка видатків з боку корпоративного сек‑

тору тощо.
З огляду на це, для подальшого вдосконалення мо‑

делі фінансового забезпечення вищої школи, доцільно 
визначити фактори, що зумовлюють фінансовий стан 
вищої освіти. В системі факторів виокремлено факто‑
ри зовнішнього і внутрішнього впливу, наведені в таб‑
лиці 1.

Отже, недостатні вихідні економічні можливості 
України та відсутність протягом тривалого часу чіт‑
кої стратегії розвитку вищої школи загалом негативно 
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сталого розвитку ООН. 

 
Рис. 3. Динаміка витрат на вищу освіту в розрізі джерел фінансування 
(2011-2015 рр., у % до минулого періоду) [розраховано і побудовано 

автором на основі [5]] 
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Таблиця 1
Фактори фінансового забезпечення вищої освіти [складено автором]

Зовнішні фактори Внутрішні фактори

 – рівень економічного розвитку та конкурентоспромож‑
ності країни;

 – демографічний стан, прогнозована кількість студентів;
 – стан ринку праці;
 – рівень розвитку підприємницького сектору;
 – стан розвитку банківського сектору;
 – ступінь розвитку та якість неформальної освіти 
(онлайн‑курси, школи, програми, тренінги);

 – розвиток громадянського суспільства (активного, іні‑
ціативного, відповідального і т. д.)

 – національна стратегія розвитку вищої освіти;
 – модель фінансування вищої освіти, державного замовлення;
 – мережа ВНЗ;
 – рівень доступу до вищої освіти;
 – рівень залучення бізнес‑структур до освітнього процесу та 
управління ВНЗ;

 – якість вищої освіти;
 – рівень фінансової автономії ВНЗ;
 – наявність різних альтернативних інструментів фінансування;
 – стан розвитку науки та якість наукових досліджень
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впливають на рівень фінансування вищої освіти. Крім 
того, обрана політика широкого доступу до забезпече‑
ної державною вищої освіти створює значне наванта‑
ження на державний бюджет (4,6% загальних видатків 
зведеного бюджету у 2015 р. [7, с. 2]), що часто супро‑
воджується низькою якістю освітніх послуг та невід‑
повідністю рівня підготовки фахівців потребам рин‑
ку праці. Виходячи з цих позицій, важливим кроком 
у напрямі вдосконалення фінансування вищої освіти 
є диверсифікація його джерел, зокрема підвищення 
витрат на вищу освіту з боку корпоративного секто‑
ру шляхом залучення бізнес‑структур до навчального 
процесу. Налагодження співпраці з бізнес‑середови‑
щем дозволить підвищити якість освіти і зменшити 
розрив між існуючим рівнем знань випускників і ви‑
могами ринку праці, що створить умови та мотиви для 
підприємств інвестувати у вищу освіту.

Разом з тим, іншим напрямом є оптимізація дер‑
жавного фінансування вищої школи, зокрема удоско‑
налення державного замовлення. Варто зазначити, що 
окремі кроки на цьому шляху вже зроблені, зокрема 
на зміну старого механізму фінансування ВНЗ, нині 
в Україні впроваджується принцип студентоорієнто‑
ваного фінансового забезпечення, відповідно до якого 
більше державне фінансування отримають заклади, 
які отримали більше заяв абітурієнтів з вищими бала‑
ми зовнішнього незалежного оцінювання. Водночас, 
Аналітичним центром CEDOS була розроблена мо‑
дель фінансування ВНЗ за результатами їх діяльно‑
сті, що має на меті сприяти розвитку найбільш кон‑
курентоспроможних вітчизняних університетів [4]. 
Вироблення та реалізація цих підходів спрямована 
на стимулювання конкуренції між університетами за 
кращих студентів і додаткове фінансування.

Крім того, з метою раціоналізації державних ви‑
датків на вищу освіту у 2017 р. державне замовлення 
на підготовку фахівців скорочено на 20,7%, що пояс‑
нюється припиненням набору за ОКР «спеціаліст» 
та скороченням набору за гуманітарним, соціальним, 
і правничим профілями [2, 8]. Зменшення державного 
замовлення викликане перенасиченням ринку праці 
фахівцями в даних галузях знань і попитом на кадри 
робітничих спеціальностей. Скорочення доступу до 

забезпеченої державою вищої освіти, у свою чергу, 
може активізувати фінансування з інших джерел. При 
цьому, реформування моделі фінансового забезпечен‑
ня вищої освіти має включати розвиток альтернатив‑
них інструментів фінансування, зокрема кредитного 
і ваучерного фінансування, міжнародних і благодій‑
них програм тощо.

Висновки з даного дослідження і перспективи  
подальших розвідок у даному напрямі.

В ході дослідження окреслено міжнародну дис‑
позицію України в частині видатків на вищу освіту 
і встановлено, що рівень фінансування вищої школи є 
недостатнім порівняно з іншими європейськими кра‑
їнами, що зумовлено рівнем економічного розвитку. 
Аналіз структури видатків у розрізі джерел фінансу‑
вання засвідчив, що національна система вищої освіти 
характеризується домінуванням державного фінан‑
сування і порівняно низьким рівнем фінансування 
з боку корпоративного сектору. За результатами ви‑
вчення динаміки видатків за джерелами фінансуван‑
ня встановлено, що загалом структура фінансування 
характеризується стабільністю, але з 2014 р. в ній 
відбуваються помітні зрушення, які можна пов’язати 
зі спробами реформування моделі фінансового забез‑
печення системи вищої освіти. Разом з виділенням 
основних характеристик фінансування вищої школи, 
систематизовано зовнішні і внутрішні фактори впли‑
ву на нього. Політика широкого доступу до забезпе‑
ченої державою освіти і значний рівень державного 
замовлення хоча і вказує на пріоритетність розвит‑
ку вищої освіти, що особливо актуально в умовах 
економіки знань, проте механізм фінансування по‑
требує вдосконалення та підвищення ефективності 
видатків у напрямі диверсифікації джерел видатків, 
стимулювання конкуренції між університетами та 
впровадження альтернативних інструментів фінансо‑
вого забезпечення. Перспективи подальших наукових 
розвідок полягають у пошуку оптимальної моделі фі‑
нансування національної системи вищої освіти, яка б 
враховувала інтереси всіх зацікавлених сторін та за‑
безпечувала підвищення ефективності вищої школи 
і національної економіки в цілому.
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МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПАРАДИГМИ  
ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАРАДИГМЫ  
ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

MACROECONOMIC ANALYSIS OF THE PARADIGM  
OF CLOUD COMPUTING

Анотація. ІТ-директори часто приймають рішення щодо побудови ІТ-інфраструктури підприємства, на основі аналізу 
капітальних витрат, бюджетів підприємств або їх бізнес-моделей. Хоча існує значна кількість досліджень в сфері хмар-
них технологій, досліджень про короткострокові та довгострокові економічні наслідки застосування парадигми хмарних 
обчислень в промисловості або економіці значно менше. У статті вивчається потенціал макроекономічного аналізу для 
підтримки прийняття рішень щодо розвитку парадигми хмарних обчислень в Україні.

Ключові слова: хмарні обчислення, моделі прийняття рішень, макроекономіка, компоненти хмарних обчислень, ін-
формаційні технології.

Аннотация. ИТ-директора часто принимают решения по построению ИТ-инфраструктуры предприятия на основе 
анализа капитальных расходов, бюджетов предприятий или их бизнес-моделей. Хотя существует значительное количе-
ство исследований в сфере облачных технологий, исследований краткосрочных и долгосрочных экономических послед-
ствий применения парадигмы облачных вычислений в промышленности или экономике значительно меньше. В статье 
изучается потенциал макроэкономического анализа для поддержки принятия решений по развитию парадигмы облач-
ных вычислений в Украине.

Ключевые слова: облачные вычисления, модели принятия решений, макроэкономика, компоненты облачных вы-
числений, информационные технологии.

Summary. IT directors often make decisions about building an IT infrastructure of an enterprise based on the analysis of 
capital expenditures, enterprise budgets or business models. Although there is a significant amount of cloud-based research, 
studies on the short-term and long-term economic implications of cloud computing paradigm in industry or the economy are 
significantly less. The article examines the potential of macroeconomic analysis to support decision-making on the development 
of the paradigm of cloud computing in Ukraine.

Key words: cloud computing, decision-making models, macroeconomics, components of cloud computing, information tech-
nologies.
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Постановка проблеми. Високий потенціал 
зростання українського ринку інформаційних 

технологій підтверджують багато експертів, які схо‑
дяться на думці, що саме IT‑галузь є пріоритетною 
для іноземного інвестора —  не дивлячись на кризу 
вони пильно вивчають IT‑ринок України і вибирають 
найбільш привабливі компанії для інвестування. Па‑
радигма хмарних обчислень має потенціал, який може 
забезпечити технологічний стрибок до якісно нового 
стану нашої ІТ‑індустрії, що дуже важливо для еконо‑
міки України. За даними 2016р. кількість українських 
підприємств, що використовують хмарні сервіси 
у своїй діяльності, зросла на 14% у порівнянні з 2013р. 
і склала 48% від загальної кількості господарюючих 
суб’єктів. Слід зазначити, що за даними дослідження 
компанії Denovo [1] у 2016 р. 96% підприємств отри‑
мали позитивний ефект від використання хмар. Саме 
це викликає необхідність дослідження макроеконо‑
мічного впливу парадигми «хмарних» обчислень на 
економіку Україні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Між‑
народна дослідницька і консалтингова компанія IDC 
представили свій прогноз розвитку світового ІТ‑рин‑
ку [2]. Фахівці з IDC вважають що парадигма хмарних 
обчислень —  це фундамент для розвитку корпоратив‑
них інформаційних систем, і саме вони будуть голов‑
ним драйвером розвитку ринку інформаційних техно‑
логій, як в світі, так і в окремих державах.

Також фахівці IDC прогнозують наступне:
1) До 2017 року більше 50% витрат світових ком‑

паній на інформаційні технології будуть припадати 
на технології третьої платформи еволюції ринку ІТ 
(хмарні технології, мобільні технології, соціальні ме‑
режі, BigDate). До 2020 року витрати на розвиток тех‑
нологій третьої платформи збільшаться приблизно на 
60%.

2) До 2018 року світові ІТ‑компанії будуть витрача‑
ти половину своїх витрат тільки на розвиток хмарних 
технологій. До 2020 року витрати на хмарні технології 
будуть складати вже 60% від всієї ІТ‑інфраструктури, 
включаючи програмне забезпечення, ІТ‑послуги та 
обладнання [2].

Збільшення вкладень в хмарні сервіси стане для 
компаній, які спеціалізуються на офшорному аутсор‑
сингу, є важливим фактором у конкурентній боротьбі, 
вважають аналітики. Ринок хмарних послуг в Украї‑
ні знаходиться на початковому етапі свого розвитку, 
але очевидно, що в найближчі п’ять років цей сегмент 
також буде збільшуватися випереджальними темпами 
в порівнянні з іншими сферами ІКТ [1].

Макроекономічний аналіз зазвичай займається 
аналізом промислового сектору економіки (приват‑
ним і державним), а також аналізом регіональної, 

національної та світової економіки; аналізом регіо‑
нальної, національної та глобальної політики урядів 
тощо. Наприклад, відомий дослідник Federico Etro [3, 
с 191–193] стверджує, що в результаті дифузії (про‑
никнення) парадигми хмарних обчислень до вироб‑
ничого сектору економіки, він отримає максимальну 
користь від цього завдяки чистому зростанню кілько‑
сті робочих місць. Проте, в інших галузях промисло‑
вості буде спостерігатися зниження чистого зростан‑
ня числа робочих місць, наприклад, у сфері роздрібної 
торгівлі, оптової торгівлі, нерухомості, фінансів, го‑
тельного бізнесу. Зростання кількості робочих місць, 
як очікується, варіюються в залежності від країни [3, 
с 191–195]. Також, він передбачив, що вплив хмар‑
них обчислень може привести до зниження рівня 
цін, націнок і інфляції. Макроекономічні прогнози 
Etro припускають, що крива попиту в галузях, які 
в змозі скористатися перевагами хмарних обчислень 
буде нееластичною. Важливим Federico Etro вважав 
і вплив на державний сектор. Наприклад, у Європі 
Сполучене Королівство Великобританії і Північної 
Ірландії також намагається перетворити традиційні 
ІТ‑архітектури на хмарні сервіси зі швидкістю 10% на 
рік, щоб скоротити витрати на інформаційні техноло‑
гії для британського уряду [3].

Формулювання цілей статті. Мета статті поля‑
гає в тому, щоб дослідити потенціал макроекономіч‑
ного аналізу для підтримки прийняття рішень щодо 
розвитку парадигми хмарних обчислень в Україні, 
та встановити, які особливості парадигми хмарних 
обчислень впливають на регіональну та національну 
економічну політику.

Основний матеріал дослідження. Дослідження 
і аналіз парадигми хмарних обчислень поділяється на 
багато напрямків, таких, як:

1) визначення складових хмарних обчислень;
2) технологічні особливості хмарних обчислюваль‑

них архітектур і послуг;
3) аналіз економічних та технологічних переваг 

і недоліків приватних і публічних хмар.
Технології хмарних обчислень визначаються по їх 

характеристиках, моделях доставки сервісу, та моде‑
лях розгортання сервісу. Але всі вони мають спільні 
характеристики:

 – самообслуговування за запитом;
 – доступ через Інтернет;
 – доступ до ресурсів не залежить від місця розташу‑

вання користувача;
 – еластичність;
 – вимірність сервісу.

На думку автора, крім впливу на зростання або 
зниження кількості нових робочих місць, розпов‑
сюдження хмарних обчислень може вплинути на 
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зростання валового національного продукту, змен‑
шення бар’єру для входу підприємств на ринок, про‑
мислову концентрацію, інфляцію, вартість державних 
послуг і податкові надходження, а також на міжнарод‑
ну конкуренцію.

Ефекти від зниження вартості інформаційних тех‑
нологій значно знизить бар’єр для виходу на ринок 
в секторах, не пов’язаних з IKT; таким чином відбу‑
деться посилення конкуренції, зниження цін і сти‑
мулювання інновацій. Ця передумова свідчить про те, 
що хмарні платформи дозволять малим і середнім під‑
приємствам конкурувати з великими корпораціями 
на ринку. Потенціал парадигми хмарних обчислень 
щодо зниження бар’єру для виходу на ринок склада‑
ється з наступних чинників:

 – ціноутворення за методом «плата за використан‑
ня»;

 – швидке виділення ресурсів;
 – динамічна масштабованість;
 – доступність легких у використанні хмарних інстру‑

ментів і сервісів.
Наприклад, мале або середнє підприємство може 

просто зв’язатися з сервісом Amazon Cloud Services 
щоб отримати віртуальну машину з встановленою 
операційною системою, або підключитися за допомо‑
гою Інтернет до програмних додатків та сховищ даних 
в лічені хвилини. Витрати будуть низькими, інформа‑
ційні ресурси будуть масштабуватися відповідно до 
вимог бізнес‑моделі [4].

Таким чином бар’єр для виходу на ринок в галузі 
буде змінюватися. Але малі та середні підприємства 
можуть зіткнутися з іншими нетехнологічними бар’є‑
рами для входу на ринок, такими, як бренди, ліцензії, 
патенти і авторські права. Низька вартість інформа‑
ційних ресурсів не гарантує успішне застосування ін‑
новацій. Тим не менш, деякі малі і середні підприєм‑
ства мають досвід успішних інновацій, особливо такі, 
що використовують значні обчислювальні потужності 
для обробки даних або для виконання складних за‑
вдань з моделювання і тестування.

Наприклад, корпорація Google надає користува‑
чам безкоштовні послуги тільки щодо збору призна‑
чених для користувача даних. Збір транзакційних 
даних також має низьку вартість. З іншого боку, ана‑
ліз великих обсягів даних та інтелектуальний аналіз 
даних вимагають значних обчислювальних ресурсів 
для обробки і зберігання, які можуть бути доступні 
для малого і середнього бізнесу за розумною ціною 
або безкоштовно через хмарні обчислювальні клас‑
тери. Amazon Web Services надає безкоштовні «хмар‑
ні» сервіси через свої академічні гранти для коледжів 
і університетів [4]. Більшість з цих грантів були нада‑
ні проектам в сфері фундаментальних досліджень та 

інтелектуального аналізу даних. Хмарні обчислення 
фактично надають суперкомп’ютер в руки кожного 
розробника, дозволяють користувачам часто експе‑
риментувати і дозволяють проводити аналіз великих 
даних (BigData) без придбання великих серверів.

Вторинним ефектом розвитку парадигми хмарних 
обчислень є зростання потенціалу виробництва і кіль‑
кості зайнятого населення в секторах промисловості 
без використання ІТ. Посилення конкуренції, впрова‑
дження інновацій, а також зниження витрат на інфор‑
маційні технології призводять до росту виробництва 
і зайнятості населення в секторах економіки без ІТ. 
Підвищений вплив на рівень зайнятості буде обме‑
жений промисловістю. Проте, довгостроковий вплив 
на рівень заробітної плати в секторах роздрібної тор‑
гівлі, нерухомості та фінансів може бути незначним. 
В сфері транспорту, зв’язку, та готельному і ресторан‑
ному секторах зміни також будуть незначними. Але 
споживчий мультиплікативний ефект, безумовно, 
збільшить валовий національний продукт і зайнятість 
населення. Автор вважає що рівень зайнятості і вихід‑
ний ефект також буде відрізнятися в різних країнах, 
в залежності від структури їх економіки.

Ефект заміщення капітальних і трудових ресурсів 
буде також визначати напрямок і рівень очікуваних 
змін в сфері зайнятості. Граничні витрати ресурсів є 
лише одним з факторів, що визначають використання 
праці і капіталу. Відносний граничний фізичний про‑
дукт також буде впливати на використання трудових 
і капітальних ресурсів. Наприклад, в медичній сфері, 
незалежно від того, як хмарні обчислення знижують 
витрати на інформаційні технології або на іннова‑
ції в хірургічне обладнання і устаткування, попит на 
кількість хірургів кардинально не зміниться.

Чим швидше темп проникнення хмарних обчис‑
лень до малих і середніх підприємств, тим більший 
вплив буде на виході в секторах економіки без ІТ та 
сфері зайнятості. Але цей ефект буде незначним, в ме‑
жах десятої долі проценту.

Скорочення витрат на ІТ відповідно змістить кри‑
ву пропозиції вниз і вправо. Відповідно, зміниться 
точка рівноваги попиту та пропозиції. Величина зміни 
цін частково визначається ціновою еластичністю кри‑
вої попиту. Еластичність попиту вимірює чутливість 
цін і передумов до зміни цін. Деякі галузі виробни‑
цтва і криві попиту на довгу перспективу передбача‑
ють еластичний попит. Збільшення пропозиції (більш 
низькі витрати виробництва) може привести до збіль‑
шення виробництва і зайнятості в короткостроковій 
перспективі, але не може дати ефект в інших галузях 
промисловості або в довгостроковій перспективі. При‑
пущення відносно зниження цін на продукти і послу‑
ги та зниження рівня інфляції завдяки використанню 
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парадигми хмарних обчислень, на думку автора, є до‑
сить сумнівним.

Складно прогнозувати ефект макроекономічних 
переваг парадигми хмарних обчислень в державно‑
му секторі через так звану «проблему ендогенності» 
(впливу внутрішніх факторів). Ефект ендогенності 
змінних може мати місце при спробі при аналізу пере‑
ваг хмарних обчислень, коли зовнішні змінні можуть 
дати більше спотворення даних, ніж вплив незалеж‑
них і залежних змінних.

Базовий принцип капіталізму і приватного сектора 
полягає в тому, що підприємства будуть намагатися 
«максимізувати прибуток» за допомогою або збіль‑
шення попиту на товари та послуги, або зниження со‑
бівартості товару. Якщо приватний бізнес зазнає не‑
вдачі в цьому секторі економіки, він будуть виходити 
з нього і переходити в інший.

Але, основним принципом державного сектора є 
«максимальне збільшення кількості голосів вибор‑
ців». Тобто громадські сектори ніколи не виходять 
з бізнесу. Урядовці нижнього рівня можуть політично 
«збанкрутувати», але на їх місце буде призначений ін‑
шій урядовець. Державний сектор має мало стимулів 
для ефективного використання трудових ресурсів, ка‑
піталу або інформаційних ресурсів. Тобто, роль уряду 
є ендогенною змінною, яка спотворює аналіз і розра‑
хунок переваг парадигми хмарних обчислень.

Залежно від політики перерозподілу, яка є складо‑
вою податкової політики очікується збільшення по‑
даткових надходжень через використання парадигми 
хмарних обчислень. Наприклад, впровадження пер‑
сональних комп’ютерів в 80‑х та 90‑х роках мало іс‑
тотний вплив на фондовий ринок і державні податкові 
надходження. Поява персонального комп’ютера мала 
навіть більший вплив, ніж політика урядів багатьох 
держав. Але на думку автора, сумнівно, що розповсю‑
дження парадигми хмарних обчислень буде мати ана‑
логічні серйозні наслідки для податкової політики.

Висновки. В нашому дослідженні розглянуто ви‑
користання макроекономічного аналізу для поліп‑
шення бізнесової та ІТ‑політики, а також до прийнят‑
тя рішень, що стосуються розповсюдження технологій 
хмарних обчислень. По‑перше, економічний аналіз 
призначений для розгляду витрат і переваг, які не вра‑
ховуються у фінансових моделях прийняття рішень. 

Але нематеріальні витрати або вигоди в плані інно‑
вацій, витрат ресурсів, забезпечення безперервності 
бізнесу хмарних провайдерів, аутсорсингу бізнес‑про‑
цесів, засобів масової інформації, повинні бути проа‑
налізовані в подальших дослідженнях.

По‑друге, економічний аналіз допоможе особам, 
що приймають рішення, розглянути зовнішні чинни‑
ки, як наприклад, економічне зростання, зайнятість, 
інфляцію та інші змінні в короткостроковій і довго‑
строковій перспективі. Технологічні зміни і можливо‑
сті здійснюють більший вплив, ніж політика окремих 
організацій. Економічний аналіз дає можливість біз‑
несу оцінити такі зміни.

І, нарешті, на думку автора, аналіз доводить необ‑
хідність розробки державної програми розвитку пара‑
дигми «хмарних» обчислень в Україні.

Така програма може складається з десяти етапів:
1. Визначення переліку необхідних організаціям 

ІТ‑ресурсів і сервісів і відібрати найбільш ефективні 
для переносу в хмару.

2. Визначення галузевих вимог до ІТ‑середовища 
і вибрати на основі цього оптимальну модель реаліза‑
ції хмари.

3. Визначення відповідності існуючої апаратної 
і мережевої інфраструктури підприємств та держав‑
них установ вимогам хмар, та визначити необхідне 
доопрацювання.

4. Вирішення питання з ліцензуванням окремо взя‑
тих програмних додатків, які застосовуються в хмарах 
та вимагають ліцензування.

5. Створення державної агенції з розвитку хмарних 
обчислень.

6. Створення державних хмарних провайдерів.
7. Проведення необхідних доопрацювань призна‑

чених до перенесення у хмару державних ІТ‑ресурсів 
і сервісів.

8. Запуск хмар і налаштування їх компонентів.
9. Організація підтримки і супроводу державних 

хмарних сервісів.
10. Створення і впровадження електронного уряду.
Застосування хмарних технологій в якості моделі 

впровадження інновацій через посередництво держа‑
ви, забезпечить нові можливості для розвитку еконо‑
міки України, та допоможе вирішити проблему ста‑
ріння інновацій та неефективного їх використання.
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IMPACT OF FDI ON ECONOMIC GROWTH  
IN THE WORLD AND IN ARMENIA

ВЛИЯНИЕ ПИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ  
В МИРЕ И В АРМЕНИИ

Summary. FDI plays a significant role in the development of economy of every country. It is of vital importance, 
especially for the economy of a small and developing country, such Armenia is, since the limited opportunities for 
domestic investments may hinder the achievement of potential economic growth. The objective of the article is to 
estimate the impact of FDI on economic growth in the world and in Armenia. The results of the analysis show that 
the change in FDI facilitates the economic growth in Armenia to a greater extent than in the world on the average. 
Therefore, this indicator shall serve as a basis for the development of a policy aimed at creating a more favorable 
investment climate for the RA economy.

Key words: Foreign direct investments, economic growth, economic development, regression analysis, correla-
tion, share, FDI/GDP ratio.

Аннотация. ПИИ играют значительную роль в развитии экономики каждой страны. Это имеет жизненно 
важное значение, особенно для стран с небольшой и развивающейся экономикой, как Армения, поскольку 
ограниченные возможности для внутренних инвестиций могут препятствовать достижению потенциального 
экономического роста. Целью данной статьи является оценить влияние ПИИ на экономический рост в мире 
и  в  Армении. Результаты анализа показывают, что изменение ПИИ способствует экономическому росту 
в Армении больше, чем в мире в среднем. Поэтому этот показатель может быть основой для разработки 
политики, направленной на создание более благоприятного инвестиционного климата для экономики РА.

Ключевые слова: Прямые иностранные инвестиции, экономический рост, экономическое развитие, ре-
грессионный анализ, корреляция, ПИИ/ВВП.

СВІТО
ВЕ ГО

СП
О

Д
АРСТВО

 І М
ІЖ

Н
АРО

Д
Н

І 
ЕКО

Н
О

М
ІЧН

І ВІД
Н

О
СИ

Н
И

Statement of the problem. The modern world is char‑
acterized by a high degree of integration and global‑

ization. Currently there are almost no entirely self‑suffi‑
cient and closed economies in the world economy. Every 
country is tied with the external world by trade, trans‑
port, financial and other processes.

In fact, attraction of foreign investments and creation 
of favorable conditions for it becomes one of the issues re‑
quiring urgent solution especially for the countries with 
developing and transition economy. It is clear enough 
that the size and structure of foreign investments direct‑
ly influence the volume of GDP of the host country, as 
well as the rate of economic growth. However, the size of 

this impact is different depending on the country speci‑
fications, the conditions of the investment environment, 
investments sectors, sizes, structure and other factors.

Analysis of recent researches and publications. 
Economic literature suggests various definitions of for‑
eign investment. In Oxford Dictionary of Economics the 
following definition of FDI is provided: foreign direct in‑
vestment (FDI) is the acquisition by residents of a coun‑
try of real assets abroad. This may be done by acquiring 
land, constructing buildings, mines, or machinery, or buy‑
ing existing foreign businesses abroad [4].

According to Nobel Prize winner W. Sharp invest‑
ment means investing money today hoping to get more 
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money in the future [15]. Sharp believes that the invest‑
ment is typically influenced by two main factors —  time 
and risk.

The International Monetary Fund and Organization 
for Economic Cooperation and Development have joint‑
ly developed the following definition [10]: Foreign direct 
investments are investments that are made with the ob‑
jective of establishing an interest in an enterprise operat‑
ing abroad and one objectives of this investment is to ob‑
tain degree of influence on the management of the direct 
investment enterprise.

Many economists referred the analysis of foreign in‑
vestments. For example, Romer in his study shows that 
there exists “conceptual gap” between rich and poor 
countries [12]. He indicates that foreign investments 
facilitate the flow of technologies and business innova‑
tions to poor countries. From this point of view the in‑
vestments increase the productivity of all entities and 
not only of those that had capital inflow. Studies about 
influence of FDI also demonstrate their positive role in 
promotion of economic growth. In this respect the study 
of Balasubramanyam, Salisu and Sapsfor (1996) can be 
referred, where the authors show that trade openness of 
the country have an important role in realization of bene‑
fits received from FDI [3].

Another interesting statement is proposed by De Mel‑
lo, who believes that FDI raises the productivity of the 
host country in two ways‑ direct and indirect. The direct 
effect is the growth of productivity as a result of foreign 
direct investment, but apart from this, it has an indirect 
effect too: FDI leads to activation of investment process 
within the country in general [6].

Markuzen and Venables again, having elaborated this 
idea, have come to the conclusion that the positive impact 
of FDI on growth of productivity of domestic firms is sig‑
nificant in almost all countries. In some countries it occurs 
through the flow of domestic capital invested in non‑ef‑
fective sector to more productive sectors, in other coun‑
tries, through introduction of new technologies to resist 
the competition of foreign investors [8]. Another group 
of scientists has referred to the fact that FDI contributes 
to the technological progress of the host country, which 
is especially relevant for the developing countries [1, 5].

Foreign direct investments are driving forces of the 
economy especially for developing or transition econ‑
omies. However, depending on the investments types, 
the sizes of the benefits for the country can be different. 
Thus, the study carried out by the United Nations for the 
World Investment Report in 2000 has demonstrated that 
for the host country the flow of FDI in the form of acqui‑
sition of operating enterprises is less beneficial than the 
investments started from scratch [14]. According to the 
same study, investments made in operating enterprises 

do not create new vacancies for the simple reason that no 
new production capability is generated. Moreover, it can 
lead to a temporary suspension of the production, where‑
as the investments started from scratch already implies 
the creation of new vacancies. Many developing countries 
create favorable conditions for stimulating investments, 
supposing that FDI will lead to economic growth [13]. 
But the International Monetary Fund and World Bank 
insist that foreign direct investments have important role 
for the economy growth of the developing countries [9].

Nowadays various studies have been conducted for es‑
timating the impact of FDI on economic growth.

A. Khaliq and I. Noy having analyzed the data of 12 in‑
dustrial sectors of Indonesia for 1997–2006, have come to 
the conclusion not in all sectors the attraction of FDI have 
a positive effect on the economc growth. In particular, 
they have indicated that during the period under review 
the attraction of FDI in Indonesia’s mining sector had an 
negative impact on the economic growth [7]. Thus, the au‑
thors conclude that the government’s policy of attracting 
FDI can be effective only if it is based on preliminary pre‑
cise calculations and directed to the sectors where invest‑
ments will have a positive impact on economic growth.

As a result of regression analysis of FDI and econom‑
ic growth data of Bangladesh for 1999–2013, A. Rahman 
has revealed a negative correlation between FDI and eco‑
nomic growth, which, according to the author, is a result 
of wrong government policy. He believes that this should 
serve as a message for the government of Bangladesh to 
attract FDI to the most profitable sectors, rather than 
making the inefficient sectors attractive for foreign inves‑
tors by providing government support [11].

L. Alfaro, having analyzed the data of 47 countries for 
1981–1999, has concluded that 1 point increase of FDI in 
the agricultural sector have caused the decrease of produc‑
tion in this sector by 0.28–0.13 points, and 1 point increase 
of FDI in the manufacturing industry has caused to the 
increase of production of the sector by 0.8–1.7 points [2].

Thus, the impact of FDI on economic growth is am‑
biguous. It depends on various factors, such as the degree 
of the country’s economic development, effectiveness of 
FDI attraction policy, FDI structure, etc.

Formulation purposes of article (problem). The ob‑
jective of the article is to estimate the impact of FDI on 
economic growth in the world and in Armenia.

The main material. For the analysis, the annual data 
of global FDI and economic growth and the RA FDI and 
economic growth have been used. Statistical data has 
been taken from electronic database of the World Bank. 
Regression analysis has been conducted by EViews 4 ap‑
plication, by ordinary least squares method. Nevertheless, 
using the regression analysis we tried to estimate the im‑
pact of FDI on economic growth in RA and in the world. 
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Time series of economic growth were stationary, thus 
could be used for regression analysis, but the time series 
of FDI were not, therefore, for the analysis would be used 
those time series of FDI growth that were stationary.

Analysis of correlation coefficients shows that sig‑
nificant correlation exists between FDI and economic 
growth both in the world(0.53) and in RA(0.50).

Using the ordinary least squares method we have es‑
timated Growth(t)= c0+c1*DFDI(t)+e, model demon‑
strating the impact of FDI on economic growth for RA 
and for the world.

The results received indicate that 27.5% of the change 
of economic growth rate in the world and 23.7% in RA 
is conditioned by the change in FDI, whereas the other 
pasrt depends on other factors.

According to the results the growth of global FDI by 
10 million USD leads to the increase of the average rate 
of global economic growth by 0.0000235 percent in the 
period under review.

Based on the results regression analysis for RA in the 
period under review, the growth of RA FDI by USD10 
million leads to the increase of the average rate of eco‑
nomic growth of RA by 0.241 percent.

Insights from this study and perspectives for fur-
ther research in this direction. As a conclusion it should 
be stated that the potential economic growth of RA was 
reduced by 3.3% as a result of decline of FDI in 2015. 
Therefore, this indicator should be considered a basis for 
development of a policy aimed to create a more favorable 
investment climate for the economy of RA.
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IMPACT OF FDI ON THE ECONOMY OF ARMENIA

ВЛИЯНИЕ ПИИ НА ЭКОНОМИКУ АРМЕНИИ

Summary. Nowadays each country is one of the elements of the global world, and is related to the other countries by export, 
import, FDI, transport and by the other relationship. FDI has an important role for each country. The objective of the article is 
to reveal the impact of FDI on economic growth, on export and import of RA. The results of this article show that the FDI plays 
an important role for the economic development of RA. Therefore there are some inconveniences in the investment promotion 
policy, which must be reviewed for achieving the best results.

Key words: foreign direct investments, economic growth, export, import, regression analysis, correlation.

Аннотация. В настоящее время каждая страна является одним из элементов глобального мира и связана с дру-
гими странами экономической деятельностью (экспорт, импорт, ПИИ, транспорт и др.). ПИИ играют важную роль для 
каждой страны. Целью данной статьи является выявить влияние ПИИ на экономический рост, на экспорт и импорт РА. 
Результаты этой статьи показывают, что ПИИ играют важную роль в экономическом развитии РА. Тем не менее, есть не-
которые неудобства в политике поощрения инвестиций, которые необходимо пересмотреть для достижения наилучших 
результатов.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, экономический рост, экспорт, импорт, регрессионный анализ, 
корреляция.

Statement of the problem. The World economy has 
formed since 19th century, when are developed trade 

relationship between countries. The Foreign Direct In‑
vestment (FDI) has gained an important role in 1945 af‑
ter the Second World War, when the European countries 
need to the foreign aid to restore their economy. Now‑
adays attraction of investments is particularly essential 
in transition economies, as Armenia, where the limited 
quantity of own investments leads to various undesirable 
consequences. For more deeply analysis we must estimate 
the impact of FDI on the economic indicators of RA.

The best practices show that FDI plays an important 
role in the achievement of economic development and 

economic growth. The economy of RA is quite small, that 
is why the FDI in the economy of RA are inconsistent. 
The problem became even more acute in 2015, when in 
RA economy FDI reduced by more than 50% in compar‑
ison to last year. For the development of more effective 
policy for attraction of FDI, it is quite essential to assess 
the impact of FDI on economic growth in RA and show 
how it differs from the average global indicator.

Analysis of recent researches and publications. The 
conceptual framework of FDI was given by the Interna‑
tional Monetary Fund from the viewpoint of the Balance 
of Payments. According to the fifth edition of the IMF’s 
Balance of Payments Manual the FDI is the category of 
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international investment that reflects the objective of a 
resident entity in one economy obtaining a lasting inter‑
est in an enterprise resident in another economy [5]. In 
the same edition of BOP a direct investor defined as the 
owner of 10% or more of a company’s capital. The similar 
definition of FDI is given by OECD [8].

The concept of FDI was analyzed by the classical and 
the other economic schools. The first steps to explain the 
FDI was done by David Ricardo in the theory of com‑
parative advantage. But neither Ricardo’s theory of com‑
parative advantage nor Ricardo’s augmented theory can 
explain totally the concept of FDI, because of a perfect 
mobility of factors at local level [7]. Based on the Ricard‑
ian model Ely Hecksher and Bertil Ohlin suggested their 
theory in 1933 about the international movements of cap‑
ital for international trade due to the variety of resource 
endowments between the counties [6].

The new approach to the concept of FDI is given by 
Stephen Herbert Hymer in 1960. According to Hymerʼs 
theory the foreign investors invest in the country A when 
the benefits of exploiting firm‑specific advantages allow 
overcoming the additional costs of doing business over‑
seas in the country A [4].

The internalization theory was suggested by Buckley 
and Casson in 1976. They argued that market imperfec‑
tion the can lead to pressure for internalization by the 
MNC. They can internalize the know‑how and as a result 
be a leader in the sector of their activity [2].

The FDI concept was explained also by Vernon based 
on the product life cycle theory in 1966. According to 
this theory Vernon demonstrated that anytime the firms, 
which product was in a decline phases in their home mar‑
kets, undertake FDI to produce a product for consump‑
tion in foreign markets, where their product was in a 
growth or maturity phases [11].

Another interesting approach argued by John Dun‑
ning by OLI‑paradigm in 1981. He demonstrated that 
ownership(O), location(L) and internalization of advan‑
tages(I) are the main reasons for investors to invest in any 
county [3].

The contemporary economists analyzed the FDI con‑
cept too. For example Silivo demonstrated that FDI are 
mostly done by MNC by the following principle: MNC 

invest in the countries, where their technology is superi‑
or and allows them to be more productive and profitable 
[23]. Yu et al. argued that FDI is the main mechanism 
for technological transfer, especially for developing econ‑
omies [10].

Another group of economists think that FDI is not 
always useful for host country. Anytime FDI can have a 
negative impact to the recipient country by pushing out 
of the domestic market the less competitive firms [9].

By other hand the influence of FDI on a host country 
depends on the sector chosen for investment. Alfaro ana‑
lyzed the time series of 47 countries during 1981–1999, 
and argued that FDI inflows have a negative impact on 
the growth of primary sector, and a positive impact on the 
growth of manufacturing sector [1].

Formulation purposes of article (problem). The ob‑
jective of the article is to reveal the impact of FDI on eco‑
nomic growth, on export and import of RA.

The main material. To reveal the impact of FDI on 
the economy of RA we are used the quarterly data of RA 
FDI ant the other macroeconomic indicators.

Statistical data has been used based on electronic da‑
tabase of the NAS RA in the following form: RA FDI, 
export and import (by US dollar) quarterly data has 
been analyzed for 1995–2016 (number of observations 
was 84 after adjusting endpoints) and the RA economic 
growth (by percent) quarterly data has been reviewed for 
2001–2016 (number of observations was 63 after adjust‑
ing endpoints). Regression and correlation analysis has 
been performed by EViews 4. For the correlation analysis 
has been used the common simple correlation coefficients, 
and the regression analysis has been based on ordinary 
least squares method.

For correlation and regression analysis the used time 
series must be stationary. So first of all we are checked 
the stationary of RA FDI, export, import and economic 
growth. Time series of economic growth were stationary, 
thus could be used for regression analysis, but the time 
series of FDI, export and import were not, therefore, for 
the analysis would be used the time series of FDI growth, 
export growth and import growth, which were stationary. 
The table 1 presents common simple correlation analysis 
of these time series. The most significant correlation was 

Table 1
Common simple correlation coefficients of RA FDI, export, import and economic growth data

DEXPORT DFDI GROWTH DIMPORT

DEXPORT 1 0.28 0.16 0.77

DFDI 0.28 1 0.06 0.53

GROWTH 0.16 0.06 1 0.02

DIMPORT 0.77 0.53 0.02 1
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between FDI growth and import growth. And between 
both FDI and export growth and FDI and economic 
growth exist weak positive correlation.

Using the ordinary least squares method we have es‑
timated Y(t)= c0+c1*DFDI(t)+e model, where Y(t) is 
some macroeconomic data of RA, particularly the eco‑
nomic growth, export and import. Many times the time 
series of FDI was used by some lag for more deeply ana‑
lysis.

The results are shown bellow (Table 2):
The 2nd row of the table 2 shows the impact of FDI 

growth on economic growth of RA. Therefore both corre‑
lation and regression analysis show that the relationship 
between FDI and economic growth was weak during each 
quarterly. From this model is clearly that the FDI in each 
quarter impact not only on the economic growth of the 
same quarter, but also on the economic growth of the next 
4 quarter: growth of FDI by 1 USD in each quarter causes 
0.03% increase of economic growth in the same quarter, 
0.049% increase in the next quarter, 0.05% increase in the 
next 2nd quarter, 0.039% increase in the next 3nd quarter 
and 0.02% increase in the next 4 quarter.

The 3rd row of the table 2 shows the impact of FDI 
growth on export growth of RA. The relationship between 
FDI and economic growth was weak during each quarter‑
ly too. But there are some interesting facts: the increase 
of growth of FDI by 1 USD causes decrease of growth of 
export in the next two quarters, in the next quarter the 
export growth declines by 0.22 USD, and in the next 2nd 
quarter the export growth decline by 0.21 USD. This fact 
may be caused by many objective and subjective factors:

1. the FDI inflow increased in the non tradable sec‑
tors,

2. the FDI inflow increased in the tradable sectors, 
which export growth has a decrease trend,

3. the other factors.
And finally the 4th row in the table 2 shows the impact 

of FDI growth on import growth. As we can see in the 
case of import and FDI relationship too, the increase of 
FDI growth cause decrease of import growth in the next 
3 quarters. So this may be the result of the fact, that in the 
related period FDI inflow increased in the sectors, which 
produce goods and services based on imported resources 
or technologies, but not in the sectors, which trade by im‑
porting goods.

The proposed hypothesis both in the case of export 
and import must be analyzed more deeply. So we must 
check if the FDI growth cause export growth in RA, and 
only the export growth trend was decreasing, and also 
if the FDI growth causes import growth by decreasing 
trend. We checked this relationship by regression analy‑
sis within logarithmic time series of FDI and export and 
FDI and import. The results are shown in table 3.

The 2nd row of the table 3 shows that the 1% increase 
of FDI causes the increase of export in the same quarter 
and in the next quarters: in the same quarter the export 
increases by 0.41%, and in the next quarter the export in‑
creases by 0.16%. This means that the FDI growth caused 
the export growth in RA in the reviewed period, and the 
inflow of FDI was in the non tradable sectors and in the 
sectors with decreasing export growth trend.

What about import, the 3rd row of the table 3 shows 
that the 1% increase of FDI causes the increase of import 
in the same quarter and in the next 2 quarters: increase 
of FDI by 1% causes increase of import by 0.183% in 
the same quarter, by 0.180% in the next quarter and by 
0.136% by next 2nd quarter.

So the proposed hypothesis was confirmed and we can 
say that the FDI has an important role for the economic 
growth, for the import and export of RA.

Table 2
The estimation models of the impact of RA FDI growth on the macroeconomic data growth of Armenia

Dependent 
Variable

Model Number of obs.

Growth=
5 . 0 7 + 0 . 0 3 * D F D I + 0 . 0 4 9 * D F D I ( – 1 ) + 0 . 0 5 * D F D I ( – 2 ) + 0 . 0 3 9 * D F ‑
DI(–3)+0.02*DFDI(–4)

63

DEXPORT= 4.56+0.03*DFDI‑0.22*DFDI(–1)‑0.21*DFDI(–2) 84

DIMPORT= 6.57–0.74* DFDI(–1)‑0.92* DFDI(–2)‑0.44* DFDI(–3) 84

Table 3
The estimation models of the impact of RA FDI on the foreign trade of Armenia

Dependent Variable Model Number of obs.

LNEXPORT= 3.60+0.41*LNFDI+0.16*LNFDI(–1) 87

LNIMPORT= 4.13+0.183*LNFDI+0.180*LNFDI(–1)+0.136*LNFDI(–2) 87
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Insights from this study and perspectives for further 
research in this direction: As a result of this study we 
reveal the following facts: 1. the FDI inflow in RA causes 
the permanent economic growth in the next 3 quarters, 
2.the FDI inflow in RA is in the sectors which produce 
goods and services by importing materials, 3. the FDI in‑
flow in RA is not in the sectors, which trade by import‑
ing goods, 4. the FDI inflow in RA causes the increase 
of export in the same and in the next quarter, 5. the FDI 

inflow in RA is in the non tradable sectors as well as in the 
tradable sectors, which export growth trend is decreasing.

These 5 facts must be reviewed by the Government 
of RA in the process of creation and implementation of 
new investment promotion policy. As a result in the new 
policy must be aimed the inflow of FDI in the tradable 
sectors and in the sectors with increasing export growth 
trend by creation more favorable investment climate in 
RA economy.
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ АРМЕНИИ

ANALYSIS OF INVESTMENT CLIMATE OF ARMENIA

Аннотация. Привлечение иностранных инвестиций одна из важнейших целей разных стран. Тем не менее, нужно 
отметить, что на приток иностранных инвестиций воздействуют многие факторы. В 2015 Армения стала членом Евра-
зийского Экономического Союза, открыв возможность для инвесторов выйти на огромный Евразийский рынок. Этот 
шаг, кажется, немного смягчает наличие малого внутреннего рынка РА. Однако, по статистике в 2015 г. в Армении 
приток прямых иностранных инвестиций вдвое сократился. Целью данной статьи является выявление сильных и слабых 
сторон инвестиционной среды РА в сравнении со странами ЕАЭС и с соседними странами. В итоге анализа можно ска-
зать, что у Армении средние шансы привлечения ПИИ по фишке привилегированного экспорта на рынок ЕАЭС. Нужны 
специальные реформы для повышения показателей притока ПИИ, а также по сокращению факторов повышающих не-
стабильность инвестиционного климата.

Ключевые слова: Прямые иностранные инвестиции, инвестиционная среда, ведение бизнеса, законодательные 
нормы.

Summary. One of the most important goals of different countries is attraction of foreign investments. Nevertheless, it should 
be noted that many factors impact on the inflow of foreign investment. In 2015 Armenia became a member of the Eurasian Eco-
nomic Union and gives the investors the opportunity to export to the huge Eurasian market. This step seems to solve the problem 
of the small domestic market of the Republic of Armenia. However, according to statistics inflow of foreign direct investment 
of RA has decreased in 2015 by 50%. The purpose of this article is to identify the strengths and weaknesses of the investment 
climate of RA in comparison with the EAEU countries and with neighboring countries. As a result of the analysis, we can say that 
Armenia has average chances of attracting FDI on privileged condition of exports to the market of the EAEU. To increase the 
FDI inflows, as well as to reduce the factors that increase the instability of the investment climate special reforms are needed.

Key words: Foreign direct investment, investment climate, doing business, legislative norms.

Постановка проблемы. Привлечение иностран‑
ных инвестиций одна из важнейших целей 

разных стран. Тем не менее, нужно отметить, что 
на приток иностранных инвестиций воздействуют 
многие факторы: географическое расположение, по‑
литическая стабильность, размер внутреннего рын‑
ка и многие экономические факторы. Как известно, 

внутренний рынок Армении невелик, поэтому для 
иностранных инвесторов очень важна возможность 
экспорта из Армении. В 2015 Армения стала членом 
ЕАЭС, открыв возможность для инвесторов выйти 
на огромный Евразийский рынок. Этот шаг, кажется, 
немного смягчает наличие малого внутреннего рынка 
РА. Однако, по статистике в 2015 г. в Армении при‑
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ток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) вдвое 
сократился. Это значит, что даже решение проблемы 
малого внутреннего рынка не спровоцировало приток 
ПИИ. Наверное, есть более серьезные проблемы, ко‑
торые препятствуют привлечению ПИИ в Армению. 
Поэтому необходимо провести серьёзный анализ ин‑
вестиционной среды РА. В данной статье мы проведем 
сравнительный анализ инвестиционной среды Арме‑
нии, России, Беларусь и Казахстан, а также Армении, 
Грузии и Ирана, выявляя сильные и слабые стороны 
инвестиционного климата РА. Для данного анализа 
мы рассмотрим индекс «Ведение бизнеса» и еще 35 
факторы, влияющие на формирование инвестицион‑
ной среды РА.

Анализ последних исследований и публикаций. 
В профессиональной литературе часто обсуждается 
вопрос о том, как ПИИ влияет на экономику страны.

В развивающихся странах существуют масса ис‑
следований о положительном воздействии притока 
ПИИ. Например, Ромер (1993) в своем исследовании 
показал, что существует «идеологический разрыв» 
между богатыми и бедными странами, то есть ино‑
странные инвестиции упрощают поток технологий 
и бизнес инноваций в бедные страны [1].

Исследования Баласубраманями, Салисуи и Сапс‑
форда показывают, что ПИИ имеет положительное 
влияние на стимулирование экономического роста [2].

Де Мелло считает, что ПИИ повышает производи‑
тельность принимающей страны 2 способами: прямой 
и косвенный. При прямом способе каждая единица 
ПИИ приводит к повышению производительности, 
а под косвенным он подразумевает, что ПИИ в целом 
приводит к инвестиционной активности [3]. Мараку‑
зе и Венаблес, также развивая эту идею, пришли к за‑
ключению, что ПИИ имеет положительное влияние 
на повышение производительности фирм [4].

Некоторые авторы ссылались на то, что ПИИ спо‑
собствует технологическому прогрессу в принимаю‑
щей стране, это особенно актуально в развивающихся 
странах [5].

Басем Мугамед и Абер Абади взяли данные Иор‑
дании 1990–2009 гг. По данным эконометрического 
исследования потоки ПИИ положительно влияют на 
экономический рост, это обусловлено благоприятным 
инвестиционным климатом, хорошо развитой инфра‑
структурой и высокой степенью человеческого капи‑
тала [6].

По теории Вернона инвесторы выбирают между 
следующими стратегиями производства продукции: 
производить во внутреннем рынке и экспортировать 
или производство перевезти в иностранный рынок[7].

По мнению другого экономиста, ПИИ влияют на 
экспорт и импорт. Влияние на экспорт обеспечивает‑

ся следующим способом: принимающая страна, кото‑
рая имела дефицит финансовых средств при помощи 
ПИИ может использовать свои возможности в сфере 
ресурсов и увеличить экспорт. Что касается влияния 
ПИИ на импорт, то здесь могут иметь место два эф‑
фекта: сначала импорт увеличивается за счет сырья, 
материалов и т. д., а в долгосрочной перспективе инве‑
стирование приводит к развитию импорта замещения 
и импорт уменьшается [8].

Авторы эмпирических исследований (Сохингер, 
Харисон, Ленсинк и Моррисей) пришли к мнению, 
что влияние ПИИ надо рассматривать не только на 
экспорт и импорт, а в более широком контексте [9].

Тамбунан рассмотрел влияние инвестиций на 
бедность. Передача нематериальных активов в виде 
новой компании приводит к увеличению заработной 
платы, то есть теоретически можем сказать, что увели‑
чивается доход на душу населения [10].

Таким образом, многие экономисты пришли к за‑
ключению, что ПИИ приводят к экономическому ро‑
сту, социально‑экономическому развитию, уменьше‑
нию бедности и модернизации производства.

Многие экономисты анализировали инвестицион‑
ную среду Армении. Некоторые из них уверены, что 
самым большим препятствием для привлечения ПИИ 
является коррупция, политическая нестабильность 
[11].

Формулировка целей статьи. Целью данной ста‑
тьи является выявление сильных и слабых сторон 
инвестиционной среды РА в сравнении со странами 
ЕАЭС и с соседними странами.

Изложение основного материала. Рассмотрим 
индекс ведения бизнеса. По данным показателем Ар‑
мения (38‑ое место) превышает только России (40) 
и ИРИ (120), но Беларусь (37), Казахстан (35) и Гру‑
зия (16) опередили Армению. Однако, ситуация иная, 
если рассмотреть его со стороны отдельных 10‑и со‑
ставляющих индекса ведения бизнеса. По сравнению 
со странами ЕАЭС Армения находится в неблаго‑
приятном положении по 6‑ю из 10‑и составляющих, 
причем в четырех из них РА находится в наихудшем 
положении. По сравнению с Грузией, Армения отста‑
ет по 8‑и из 10‑и, а от Ирана Армения отстает только 
по 1‑му показателю [12]. То есть, по данным показате‑
лям, Армения может быть привлекательным для Ира‑
на, учитывая факт соседства двух стран.

Кроме индекса ведения бизнеса мы должны ана‑
лизировать факторы, формирующие инвестиционную 
среду более детально. Для этого мы рассмотрим 35 от‑
дельных факторов. Итак, говоря о факторах, влияю‑
щих на потребительского рынка РА, мы можем отме‑
тить следующие проблемы: потребительский рынок 
РА слишком узкий, но эту проблему можно считать 
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разрешенной со дня присоединения Армении к ЕАЭС. 
Кроме этого, мы должны отметить, что покупательная 
способность Армении, а именно конечные потреби‑
тельские расходы домохозяйств в Армении слишком 
малы в сравнении со странами ЕАЭС. Еще один факт‑
по данным 2015 г. ВВП на душу населения в Арме‑
нии мал по сравнению с рассматриваемыми странами 
(здесь и далее говоря рассматриваемые страны, или 
остальные страны, будем иметь в виду Россию, Бела‑
русь, Казахстан, Грузию и ИРИ) [13].

Помимо того, в Армении есть и превелегирующие 
факторы, связанные с потребительским рынком. На‑
пример, по данным 2014–2015 гг. рост темпов ВВП на 
душу населения в Армении превышает данный пока‑
затель других стран, кроме Казахстана. Неравномер‑
ность в распределении доходов в Армении ниже, чем 
в России, в Грузии и в ИРИ[14].

С социальной точки зрения в Армении ситуация 
тоже неблагоприятная: по показателям безработицы 
и бедности Армения превышает остальных стран.

Что касается проблем со стороны факторов макро‑
экономического аспекта, то наиболее важным счи‑
таются приток ПИИ и соотношение притока ПИИ 
к ВВП, по которым Армения отстает почти от всех 
остальных стран [15].

Но есть и плюсы с макроэкономической точки зре‑
ния: уровень инфляции одна из низших в Армении, по 
финансовой либерализации Армения превышает всех 
стран, по экономической либерализации —  всех, кро‑
ме Грузии, а по фискальной либерализации Армения 
превышает России и Ирана [14].

Со стороны анализа факторов влияющих на фор‑
мирование трудовых ресурсов проблемы не обнару‑
жены. Так, по уровню грамотности населения, Арме‑
ния опережает все страны. Удельный вес населения 
трудового возраста, а также ожидаемая продолжи‑
тельность жизни населения в Армении превышает все 
страны, кроме Ирана. По показателю роста населения 
Армения отстает только от ИРИ и Казахстана, а либе‑
рализация трудовых ресурсов в Армении выше, чем 
в России и ИРИ [16].

Как уже отмечали выше, для инвесторов очень 
важна возможность экспорта. Поэтому рассмотрим 
также и факторы, влияющие на внешнюю торговлю. 
Можно с радостью сказать, что и в этом аспекте в Ар‑
мении, особенно серьезные проблемы не обнаружены. 
Что касается плюсов, то можно отметить следующие: 
свобода торговли, а также темп ростов экспорта в Ар‑
мении выше, чем в других странах, кроме Грузии. 
Открытость торговли в Армении превышает тот же 
показатель других стран, кроме Грузии и Беларуси, 
расходы на импорт и экспорт по долю 1‑ого контей‑
нера в Армении ниже по сравнению почти со всеми 

странами ЕАЭС, но немного превышают данный по‑
казатель ИРИ и Грузии [15].

По факторам, относящим к государственной инфра‑
структуре, в основном в Армении ситуация наиболее 
благоприятная. По индексу эффективности государства 
Армения отстает только от Грузии и Казахстана. Конеч‑
но, тут не говорится о государственной эффективности, 
просто неэффективность государства в Армении ниже, 
чем в других рассматриваемых странах. По индексу 
свободы от коррупции Армения опережает всех стран, 
кроме Грузии, а по показателю контроля коррупции 
Армения отстает от Грузии и Беларусь, а по политиче‑
ской стабильности‑от Казахстана и Беларусь [13].

И, наконец‑то, обратимся к факторам, непосред‑
ственно относящим к ведению бизнеса. Здесь есть 
несколько проблем. Процентная ставка бизнес креди‑
тов в Армении выше, чем в остальных странах, кроме 
Беларуси. По разновидностям уплачиваемых налогов 
Армения на первом месте среди стран ЕАЭС и по срав‑
нению с Грузией. Это ведет за собой своего рода неста‑
бильность бизнес климата и недопонимание: инвесто‑
ры чаще нуждаются в дополнительной консультации 
по поводу того, какие именно разновидности налогов 
из всех существующих они должны будут платить для 
такого‑то бизнес деятельности [15].

Законодательная сфера является одним из глав‑
ных факторов, влияющих на инвестиционный климат. 
Понятно, что частые изменения законов могут препят‑
ствовать привлечению новых инвесторов, но это не оз‑
начает, что в законодательной сфере не надо осущест‑
влять реформы. Рассмотрим нынешнее положение 
законодательной сферы инвестиционной среды РА.

В Армении Закон «Об иностранных инвестициях» 
был принят в 31.07.94 г. Данный закон устанавливает 
ряд прав, которые для иностранцев являются важны‑
ми [17]:
 • «Национальный режим» для иностранных инве‑

сторов. Принципами этого режима являются рав‑
ные права, как для местных, так и для иностранных 
инвесторов. Армения имеет либеральный торговый 
режим, который включает в себя упрощенную двух 
тарифную систему во время импорта (0% и 10%), 
необлагаемый экспорт, а также отсутствие количе‑
ственных ограничений на торговлю.

 • «Гарантия стабильности» (известна как «Дедушки‑
на оговорка»). При изменении закона, по желанию 
иностранного инвестора, в течение 5 лет может при‑
меняться законодательство, действующее в момент 
осуществления ПИИ.

 • Национализация и конфискация иностранных 
инвестиций запрещена. Конфискация как исклю‑
чительная мера допускается только в условиях 
чрезвычайного положения, установленного зако‑



99

// Мировое хозяйство и международные экономические 
отношения //

// Международный научный журнал «Интернаука».
Серия: «Экономические науки» // № 5(5), 2017

нодательством РА, по приговору суда и с полной 
компенсацией.

 • Иностранные инвесторы имеют право на компенса‑
цию при материальных и моральных убытках, кото‑
рые были причинены государственными органами 
РА или их должностными лицами.

 • Иностранные инвесторы освобождаются от выплат 
таможенных пошлин, когда импортируют средства 
для производства из перечня, предусмотренного 
для беспошлинного импорта. Кроме того они не 
нуждаются в получении лицензий на экспорт про‑
дукции, работы и услуг, если законом не предусмо‑
трено иное.

 • Иностранному инвестору и иностранным наемным 
работникам предоставляется право и гарантиру‑
ется свободный вывоз своей собственности, полу‑
ченной в результате инвестиции прибыли (дохода) 
и иных средств, которые законным образом получе‑
ны как результат инвестиций, как плата за работу, 
или как компенсация.

 • Урегулирование инвестиционных споров прово‑
дится в экономических судах РА или в междуна‑
родных арбитражах.
В целом, можем отметить, что закон «Об иностран‑

ных инвестициях» устанавливает благоприятные ус‑
ловия для инвесторов.

Выводы из данного исследования и перспективы 
дальнейших исследований. Таким образом, получа‑
ется, что по 6‑и из 10‑и составляющих индекса Веде‑
ния бизнеса, Армения находится в неблагоприятной 
ситуации по сравнению со странами ЕАЭС, от Грузии 
отстает по 8‑и из 10‑и, а от Ирана —  только по 1‑му. 
Для улучшения показателя Ведения бизнеса в Арме‑
нии необходимо внести изменения в процессе полу‑
чения разрешении на строительство, подключения 
к системе электроснабжения, защиты миноритарных 
инвесторов, налогообложении, обеспечения исполне‑
нии контрактов, разрешении неплатежеспособности. 
А в итоге анализа 35 отдельных факторов, влияющих 
на инвестиционную среду страны, мы можем отме‑
тить, что по 5‑ю из 35 Армения отстает от всех стран 
ЕАЭС, но по 13 из них находится в наилучшем поло‑
жении, чем все страны ЕАЭС. От Грузии Армения от‑
стает по 26 из 35. А Ирана Армения превосходит по 22 
из 35 перечисленных. Таким образом, можно сказать, 
что у Армении средние шансы привлечения ПИИ 
по фишке привилегированного экспорта на рынок 
ЕАЭС. Нужны специальные реформы для повышения 
показателей притока ПИИ, ВВП по душу населения, 
а также по снижению бедности и факторов, повышаю‑
щих нестабильность инвестиционного климата.
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