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ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC  
DEVELOPMENT OF AZERBAIJAN IN REPORTS  

OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Summary. The article notes the positive achievements achieved and the impact on the further growth of the Azer-
baijani economy, a steady increase in the standard of living of citizens. Opportunities for economic growth, as well 
as factors influencing it in the global environment, and the expansion of the national economy in recent years were 
considered as opportunities for economic development. Economic growth was seen as an increase in gross national 
product. Also, the issues of the qualitative impact of economic growth on the economy of the country are considered.

It is noted that today the Republic of Azerbaijan is a country with a dynamically developing economy, integrated 
into global economic relations, ver the past decade, it has achieved truly impressive economic results, firmly taking 
its rightful place in the world economy and starting to play one of the key roles in ensuring global energy security.

However, the first years of sovereign existence became a serious test for the republic. The foundations of a mar-
ket economy took place in the conditions of a strong transformational recession, which was the result not only of 
the destruction of the previous inter- republican (all- Union) division of labor, but also of internal political instability, 
as well as the military conflict with Armenia around Nagorno- Karabakh.

Now it is impossible to surprise anyone with the rating of international organizations. In recent decades, this 
trend has become so strong that development indicators now seem ordinary. However, there are a few examples that 
really matter. The Doing Business World Bank report presented in this article is of this type. They consider this the 
most important and reliable rating indicator in the world for assessing the business environment. At the same time, 
reports were analyzed international organizations in Azerbaijan, including: international rating agency “Moodys”.

Key words: socio- economic development, non-oil sector, the macroeconomic stability “Doing Business”, World 
Bank, strategic roadmap, economic growth, gross national product.
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ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF AZERBAIJAN IN REPORTS OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Introduction. Economic growth and development have 
been discussed for centuries. Industrialization has led 

to constant changes in economic and human activities. 
After the economic crisis, the importance of these pro-
cesses increases. Overcoming any economic difficulties, 
we can talk about a decrease in unemployment or about 
external equilibrium, a connection established with eco-
nomic growth and development. Any decision made at the 
state level is aimed at achieving these two goals. Today, 
more than ever, in the conditions of economic liberal-
ization, which is characterized by strong demographic 
growth, depletion of natural resources, climate change 
and the destruction of ecosystems, we are more than ever 
concerned about the problems of economic development.

Analysis of recent research and publications 
showed that rating studies are widely used for socio- 

economic analysis. So Dzhankov, La Porta, Lopez de 
Silanes, (2003) [7] Michaels Ralph. (2009) investigated 
legal issues [8], Pinheiro- Alves, Ricardo, and João 
Zambujal- Oliveira. (2012) considered the rating in 
order to study the investment climate. [9] 4) Botero, 
Dzhankov, La Porta, Lopez de Silanes and Shleifer 
(2004) hiring workers, with measures of the ease with 
which workers can be hired or made redundant and 
hard-working hours; oath [6] 5) Dzhankov, Hart, Mc-
Lish and Shleifer (2008) resolution of insolvency, cost 
of time, cost and degree of restoration of bankruptcy 
proceedings. [7] Zeynalov M. (2019) explored the po-
tential for tourism recovery. [3] Alekperoav A. Gu-
laliev M., et al. (2018) — investigated the financial 
stability of the banking sector among 29 countries 
using the BSFSI index [5].
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The goal of research. We use the Doing Business 
and Moody’s ratings to compare how the government 
responds to public ranking and makes strategic changes 
to improve the rankings.

Statement of the main materials. As a result of a 
focused policy pursued over the past 15 years, the coun-
try’s socio- economic development has been achieved. 
Only by examining the statistics of the past year can one 
witness this. So, in 2001, despite the difficult external 
economic conditions, the Azerbaijani economy showed 
high stability to global socio- economic appeals, with 
average annual inflation of 4.9 percent, maintaining 
a stable manat, and uniquely ensured macroeconomic 
stability. The ratio of external public debt and GDP, 
meeting international requirements, was 19 percent. 
2019, strategic foreign exchange reserves amounted 
to 48.4 billion dollars. For the period 2010–2019, the 
state budget increased by 16.0 times and amounted to 
13.6 billion dollars, while expenditures increased by 
17.4 times and amounted to 14.8 billion dollars. For 
the previous year (2019), the state budget increased 
by 4.6%, and expenditures by 8.8% [2].

With a per capita GDP of $4.7 thousand, the posi-
tion of our country has further strengthened among 
countries with high average incomes. Over the past 15 
years, the growth of the economy of Azerbaijan has 
increased 8 times. In terms of the structure of economic 
growth, 2018 has been marked from previous years.

Thus, the production of the non-oil sector increased 
from 2005 to 2018. This is the result of diversification 
of the country’s economy, pursuing a policy in the di-
rection of minimizing its dependence on the oil sector. 
The accelerated development of the economy has cre-
ated favorable conditions for increasing the financial 
capabilities of our country and investing in foreign 
countries. Azerbaijan has now turned into a country 
exporting investments. In recent years, investing in 
foreign countries is more than 15 billion dollars [4].

During 2018–2019, more than 110 enterprises based 
on modern technology were commissioned in the re-
gion. The construction of more than 200 enterprises 
is ongoing.

Today, the need for fruits and vegetables, gourds, 
potatoes, sugar and sugar products, fruit juices, etc. 
is fully provided by local production. Recall that the 
successes achieved by the country in socio- economic 
spheres are highly appreciated on an international scale.

The successes achieved in Azerbaijan in 2018 were 
highly appreciated by authoritative international struc-
tures. While the rating of the number of developed 
countries declined, the rating agency World Economic 
Forum Davos positively rated the rating of the country. 
On February 18–20, 2011, in the Mexican city of Los 

Cabos, Azerbaijan participated for the first time at 
the summit of the G20 countries (6–20), which can be 
regarded as another success for our country in the in-
ternational arena. The invitation of Azerbaijan to par-
ticipate in this summit is also an indicator of the eco-
nomic growth of our country. At an official reception 
dedicated to the 25th anniversary of the restoration 
of state independence, President Ilham Aliyev noted 
that over the past 15 years, the country’s economy 
has grown by 8.8 times and industrial production has 
grown by 7.7 times. The budget of the Republic over 
15 years increased by 16 times. It should be noted that 
the financial and economic crisis that started around 
the world in 2008 also tested Azerbaijan. However, as a 
result of effective anti-crisis measures, it became pos-
sible to minimize the negative effects of the crisis [1].

“International rating agency” “Moodys” estimated 
Azerbaijan’s long-term credit rating at “Ba1”; the 
rating outlook was changed in a “positive” direction. 
Along with this, on the basis of the Global Competi-
tiveness Index report, Azerbaijan ranks 55th among 
CIS countries in terms of economic competitiveness 
among 142 countries in the world [5].

The growth of the welfare of the population of Azer-
baijan is one of the main goals of the policy of socio- 
economic development. Today, the unemployment rate 
has decreased by 5%, and the poverty rate from 50% 
to 4.6%. The “Targeted Social Assistance Program” 
is being implemented in the country, covering more 
than 500 thousand people, and each family receives 
an average of about 230 manat per month. Including 
2018, salaries and pensions increase annually.

In January 2020, the World Economic Forum held 
in Davos, President of Azerbaijan Ilham Aliyev, noted 
that “thanks to the reforms, Azerbaijan’s GDP growth 
from 2007 to 2019 amounted to 80%, the non-oil sector 
increased 2.1 times during this period, strategic curren-
cy reserves increased 13 times, the poverty rate fell by 
more than 4 times, the unemployment rate fell to 4.9%. 
“Azerbaijan was twice recognized as the best reformer 

Table 1
Self-sufficiency in basic products 2018

Product name %

1 Cereal crops
Including wheat

74,1%
64,8%

2 Meat and meat products 82,7%

3 Bird meat 75,9%

4 Milk and dairy products 86,7%

5 Egg 101,5%

6 Fish and fish prod 83,1%

Source: GSK 2018 data [2]
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country in Doing Business reports — in 2009 and 2019. 
Since 2007, we have attracted foreign investment worth 
111 billion, which has contributed to the development 
of all sectors of the economy. As a result, Azerbaijan 
in the ranking of global competitiveness rose to 35th 
place from 64th in the report for 2006–2007” [1].

Based on its economic opportunities — income per 
capita — the Republic of Azerbaijan is among the coun-
tries with economies in transition taking 26th place. 
Despite this, in terms of inclusive development, the 
country occupies the third place among these countries, 
i. e. 23 points higher than their economic opportunities. 
This, of course, is the result of the application of inno-
vative state development management technologies. 
Successful sustainable inclusive development is pos-
sible only in a country in which an effective economic 
and social policy is implemented.

Standart and Poors rating agency raised Azer-
baijan’s long-term independent credit rating by one 
notch, bringing it to BBB level, and the rating outlook 
remained stable.

Fitch Ratings confirmed Azerbaijan’s long-term 
sovereign rating of Azerbaijan in foreign and domes-
tic currencies at the “BBB” level and kept the rating 
outlook as “positive”. The international rating agency 
Moodys rated Azerbaijan’s long-term credit rating 
at “Ba1” and the rating outlook by a change in the 
“positive” direction. Along with this, based on the 
report “Global Competitiveness Index”, Azerbaijan’s 
economy is 55th in terms of competitiveness among 
142 countries and 10th in the CIS.

Today, Azerbaijan is a country attractive enough 
for foreign companies in terms of investment. It is 
no coincidence that in Azerbaijan there are hundreds 
of companies representing many foreign countries.

At the World Economic Forum in Davos, World 
Bank CEO Kristalina Georgieva, at a meeting with the 
head of state, congratulated President Ilham Aliyev on 
successful reforms being implemented in the country, 
as well as an increase of 32 positions in Azerbaijan, 
which ranked 25th in the World Bank’s Doing Business 
report 2019. “A World Bank official said that this is 
one of the most successful and greatest achievements 
in the history of the World Bank’s Doing Business 
ranking. At the same time, it was emphasized that 
Azerbaijan in a short time has turned from a country 
receiving assistance from the World Bank to a donor 
country. This has become possible as a result of reforms 
carried out in Azerbaijan over the past twenty years 
in all areas [1].

The achieved successes had a positive impact on the 
further growth of the Azerbaijani economy, a steady 
increase in the standard of living of citizens. According 
to the report of the World Economic Forum, Azerbai-
jan is among the top ten countries in the world where 
social equality is at the highest level and is also the 
5th largest [4].

Conclusions. Globalization is already creating a new 
environment in the global economy. However, not all 
countries can equally use this process. For example, 
globalization creates favorable markets for developed 
countries that have a large share in the global econo-
my, further enhances their competitiveness, while at 
the same time it creates some problems for developing 
countries and countries in transition from the point 
of view of economic security.

Given this, the development of the national economy 
in Azerbaijan and the integration of our country into 
the world economic system should be carried out in 
compliance with the principles of economic security.
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ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

PROSPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT  
OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Анотація. Статтю присвячено висвітленню перспектив інноваційного розвитку транспортної інфраструктури. Про-
ведено аналіз динаміки розвитку транспортної інфраструктури України у глобальному рейтингу в розрізі транспортних 
категорій. Наразі тільки за параметром транспортної інфраструктури України «якість доріг» спостерігається позитивна 
динаміка. Що стосується інших видів транспорту, то всі вони втратили свої позиції у порівнянні з попереднім періодом. 
Досліджено та проаналізовано перелік основних інфраструктурних проєктів, які реалізуються Міністерством інфраструк-
тури України. Висвітлено та систематизовано програмні засади інноваційного розвитку транспортної інфраструктури 
України. На основі врахування головних світових тенденцій і глобалізаційних процесів, виокремлено чотири основних 
напрями інноваційного розвитку для транспортної інфраструктури України: кластеризація, інтеграція, діджиталізація та 
екологізація. Інноваційний напрям «кластеризація» передбачає розвиток кластерних ініціатив та центрів інновацій. Інно-
ваційний напрям «інтеграція» передбачає забезпечення комплексного інноваційного розвитку транспорту та транспортної 
інфраструктури України з урахуванням міжнародних стандартів якості перевезень і безпеки на транспорті. Інноваційний 
напрям «діджиталізація» передбачає впровадження системи електронного документообігу та електронного керування, 
інтегрованих інформаційних систем. Інноваційний напрям «екологізація» передбачає розвиток електромобільності, ви-
користання альтернативного палива, підвищення рівня енергоефективності та зниження техногенного навантаження на 
довкілля. Зроблено висновок, що перспективи інноваційного розвитку транспортної інфраструктури формуються на основі 
усвідомлення того факту, що широкомасштабне впровадження інновацій за всіма напрямами транспортної системи є 
необхідною умовою для формування ефективної та сталої у своєму розвитку інфраструктури.

Ключові слова: транспортна інфраструктура, інновації, кластеризація, діджиталізація, інтеграція, екологізація.

Аннотация. Статья посвящена освещению перспектив инновационного развития транспортной инфраструктуры. 
Проведен анализ динамики развития транспортной инфраструктуры Украины в глобальном рейтинге в разрезе транс-
портных категорий. Пока только по параметру транспортной инфраструктуры Украины «качество дорог» наблюдается 
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положительная динамика. Что касается других видов транспорта, то все они потеряли свои позиции по сравнению 
с предыдущим периодом. Исследован и проанализирован перечень основных инфраструктурных проектов, которые 
реализуются Министерством инфраструктуры Украины. Освещены и систематизированы программные основы инно-
вационного развития транспортной инфраструктуры Украины. На основе учета главных мировых тенденций и гло-
бализационных процессов, выделены четыре основных направления инновационного развития для транспортной ин-
фраструктуры Украины: кластеризация, интеграция, диджитализация и экологизация. Инновационное направление 
«кластеризация» предусматривает развитие кластерных инициатив и центров инноваций. Инновационное направле-
ние «интеграция» предусматривает обеспечение комплексного инновационного развития транспорта и транспортной 
инфраструктуры Украины с учетом международных стандартов качества перевозок и безопасности на транспорте. Ин-
новационное направление «диджитализация» предусматривает внедрение системы электронного документооборота и 
электронного управления, интегрированных информационных систем. Инновационное направление «экологизация» 
предусматривает развитие электромобильности, использование альтернативного топлива, повышение уровня энерго-
эффективности и снижение техногенной нагрузки на окружающую среду. Сделан вывод, что перспективы инновацион-
ного развития транспортной инфраструктуры формируются на основе осознания того факта, что широкомасштабное 
внедрение инноваций во всех направлениях транспортной системы является необходимым условием для формирова-
ния эффективной и устойчивой в своем развитии инфраструктуры.

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, инновации, кластеризация, диджитализация, интеграция, эколо-
гизация.

Summary. The article is devoted to illuminating the perspectives of innovative development of transport infrastructure. The 
dynamics of development of the transport infrastructure of Ukraine in the global rating in the context of transport categories 
is analyzed. Currently, only by the parameter of the transport infrastructure of Ukraine of «the roads’ quality» shows positive 
dynamics. As for other modes of transport, they all lost their positions compared to the previous period. The list of major in-
frastructure projects implemented by the Ministry of infrastructure of Ukraine is investigated and analyzed. The programmatic 
foundations of innovative development of transport infrastructure of Ukraine have been covered and systematized. Based on 
the main global trends and globalization processes, four main directions of innovative development for the transport infrastruc-
ture of Ukraine are distinguished: clustering, integration, digitization and greening. The innovation direction of «clustering» 
implies the development of cluster initiatives and centers of innovation. The innovative direction of «integration» envisages 
providing of complex innovative development of transport and transport infrastructure of Ukraine taking into account the inter-
national standards of quality of transportations and safety on transport. The innovative direction of «digitization» envisages 
the introduction of electronic document management and electronic control systems, integrated information systems. The inno-
vative direction of «greening» involves the development of electricity, the use of alternative fuels, the improvement of energy ef-
ficiency and the reduction of man-made load on the environment. It is concluded that the prospects for innovative development 
of transport infrastructure are formed on the basis of the realization that large- scale introduction of innovations in all directions 
of the transport system is a prerequisite for the formation of efficient and sustainable infrastructure.

Key words: transport infrastructure, innovation, clustering, digitization, integration, greening.

Постановка проблеми. Дуальність транспортної 
системи проявляється через існування супе-

речностей у оптимальності її розвитку, яка б вра-
ховувала розуміння того, що транспорт є ключовим 
фактором економічної та соціальної діяльності дер-
жави, але в той же час виступає джерелом серйозних 
екологічних проблем.

Національна транспортна стратегія України на 
період до 2030 року та вимоги транспортної полі-
тики ЄС (відмова від використання автомобілів на 
традиційних видах пального у містах до 2050 року) 
формують перед нашою державою необхідність впро-
вадження таких інноваційних рішень у транспорт-
ній сфері, які сприятимуть не тільки розширенню 
асортименту і поліпшенню якості транспортних 

послуг, а й враховуватимуть сучасні та перспективні 
потреби суспільства та міжнародної спільноти [1].

Отже, перспективи інноваційного розвитку тран-
спортної інфраструктури в першу чергу формуються 
під впливом зростаючої обізнаності спільноти щодо 
негативних явищ, викликаних функціонуванням 
транспорту з однієї сторони, а також завдяки остан-
нім технологічним нововведенням, які пропонують 
ефективні вирішення зазначених негативних явищ 
з іншої сторони.

Соціальні та демографічні зміни, нові екологічні 
виклики, цифрове та технологічне перетворення 
транспортних засобів, створюють нові виклики для 
підходу у перспективному розвитку транспортної 
інфраструктури в цілому.
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Перший виклик пов’язаний з тим, що існуючі 
транспортні системи є недостатніми для задово-
лення попиту, який не тільки зростає, а стає більш 
вимогливим, потребує високих стандартів якості та 
індивідуальних транспортних послуг.

Крім того, у розвинутих країнах світу спосте-
рігається тенденція до збільшення зацікавленості 
у послугах мобільності, як альтернативи пересування 
власним транспортним засобом [2].

Отже, стає зрозумілим і очевидним другий ви-
клик, відповідно до якого перехід від індивідуальної 
власності до спільного споживання стає неминучим.

Крім того, інформаційно- комунікаційні техноло-
гії сприяють оцифровці навіть у добре розвиненій 
транспортній галузі, стимулюючи оптимізацію тран-
спортних мереж, співпрацю між інфраструктурою 
та транспортними засобами та масове використання 
інтелектуальних транспортних систем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ню перспектив розвитку транспортної інфраструк-
тури в розрізі різних аспектів присвячено роботи 
багатьох вчених.

Так, наприклад, Дж. Карпіо- Пунедо [3], спира-
ючись на аналіз мережі та консолідованих заходів 
доступності транспортної інфраструктури, дослі-
джує багатомодальну транспортну інфраструктуру 
як концепцію посилення соціальної згуртованості 
через транспортне планування.

Інтерес викликає підхід С. Кантареллі [4], який 
пропонує використання трьох критеріїв оцінювання 
ефективності транспортної інфраструктури (соці-
альний, вартісний та екологічний).

Побудову регіональної системи автомобільного 
транспорту з урахуванням вартості енергоносіїв, ви-
трат та викидів, спираючись на формування стратегії 
розвитку під впливом життєвого циклу інновацій 
у транспортній сфері, пропонує У. Хасана [5].

Широко поширена думка, що транспортна систе-
ма майбутнього буде чистішою, ефективнішою та 
безпечнішою завдяки внеску електромобільності, 
спільної мобільності та розповсюдженню удоскона-
лених транспортних засобів, оснащених найвищими 
функціями автоматизації, зв’язку та співпраці [6]. 
Проникнення електроенергії в автомобільний сектор 
принесе значну користь з точки зору екологічної 
стійкості за рахунок локалізованого скорочення 
викидів парникових газів та забруднюючих речовин. 
Крім того, поступове впровадження підключених 
та автоматизованих засобів підвищить безпеку пе-
ресування.

Внесок українських науковців варто розгляда-
ти на прикладі робіт Х. Данилків [7], Х. Горбової, 
які проводять аналіз стану транспортної системи 
України в аспекті впливу факторів кризи. Науковці 
зазначають, що перспективою інноваційного розвит-
ку транспортної системи в Україні є удосконалення 
структури транспортно- логістичних систем на на-
ціональному та міжнародному рівнях.

Т. Гринько [8] в якості шляхів вирішення проблем 
розвитку транспортної системи в Україні пропонує 
використовувати маркетинговий інструментарій 
з орієнтацією на інновації в сфері маркетингу та 
менеджменту.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є окреслення та систематизація 
перспектив інноваційного розвитку транспортної 
інфраструктури в Україні.

Виклад основного матеріалу. За даними організа-
ції «Всесвітній економічний форум» Україна зайняла 
57-е місце в глобальному рейтингу показника роз-
витку інфраструктури у 2019 році. Безпосередньо по 
параметру «Транспортна інфраструктура» Україна 
в 2019 році посіла 59-е місце зі 141 країни [11]. Ана-
ліз динаміки розвитку транспортної інфраструктури 

Таблиця 1
Аналіз динаміки розвитку транспортної інфраструктури України

у глобальному рейтингу в розрізі транспортних категорій

Транспортні категорії
Місце у рейтингу

2018 2019

За параметром дорожньої зв’язності територій 51 59

За якістю дорожньої інфраструктури 123 114

За щільністю залізничної мережі 23 25

За якістю залізничних послуг 37 34

За аеропортним сполученням 53 53

За ефективністю повітряного транспорту 94 101

За індексом морських перевезень 43 57

За ефективністю морського портового сполучення 77 78

Джерело: побудовано за даними [12]
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України за рейтинговими позиціями у розрізі тран-
спортних категорій представлено в табл. 1 та на рис. 1.

Слід відзначити, що тільки за параметром тран-
спортної інфраструктури України «якість доріг» 
спостерігається позитивна динаміка.

Що стосується інших видів транспорту, то всі 
вони втратили свої позиції у порівнянні з попере-
днім періодом.

В цілому, рейтингова позиція розвитку інфра-
структури України залишилась у 2019 році на рівні 
показника 2018 року.

Інноваційний розвиток транспортної інфраструк-
тури в Україні в першу чергу реалізується через 
державну політику Міністерства інфраструктури 
України в сфері автомобільного, авіаційного, за-
лізничного та водного транспорту. Крім зазначених 
сфер також до парафії Міністерства інфраструкту-
ри України відноситься здійснення регулювання 
повітряним простором, метрополітеном, дорожнім 
господарством, поштовим зв’язком, безпекою руху 
та навігацією судноплавства [9].

Зазначені напрями інноваційного розвитку 
транспортної інфраструктури реалізуються через 
інфраструктурні проєкти, які запроваджуються 
Міністерством інфраструктури України. Одним 
з пріоритетних напрямків роботи міністерства є 
сприяння реалізації, спрямування і координація 

різнопланових проєктів, спрямованих на розвиток 
транспортної інфраструктури (рис. 2).

У табл. 2 подано перелік основних інфраструк-
турних проєктів, які реалізуються Міністерством 
інфраструктури України.

Крім того, Національною транспортною страте-
гією до 2030 року передбачено реалізацію 39 укра-
їнських інфраструктурних проєктів, передбачених 
імплементацією програми «DriveUkraine 2030». 
Зазначені проєкти включено до Індикативного плану 
розбудови Транс’європейської транспортної мережі, 
головним завданням якої є розбудова сполучен-
ня між країнами- партнерами на основі створення 
єдиної ефективної транспортної системи на засадах 
сталого розвитку.

Проведений аналіз інфраструктурних проєктів 
національної транспортної системи показав, що реа-
лізація самих проєктів і національної транспортної 
стратегії зокрема, передбачає розвиток транспортної 
інфраструктури саме за інноваційним напрямом.

Інновації в сфері транспортної інфраструктури 
потребують інтенсивної підтримки та системних 
рішень з урахуванням національних та міжнародних 
факторів, які носять або стримуючий, або стимулю-
ючий характер (рис. 3).

Серед факторів, які прискорюють інновацій-
ний розвиток транспортної інфраструктури, слід 

Рис. 1. Рейтинг інфраструктури України в динаміці за 2013–2018 роки

Джерело: побудовано за даними [12]
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Рис. 2. Програмні засади інноваційного розвитку транспортної інфраструктури України

Джерело: складено на основі [1]
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удосконалення на законодавчому рівні механізму використання 
державно-приватного партнерства під час реалізації проєктів із 
розбудови транспортної інфраструктури; 

підтримка та практичне впровадження результатів досліджень у 
транспортній галузі, у тому числі шляхом розвитку вітчизняних 
наукових шкіл та міжнародного науково-технічного співробітництва 

удосконалення законодавства та економічного механізму сприяння 
локалізації найкращих інноваційних технологій будівництва 
транспортної інфраструктури, виробництва та оновлення рухомого 
складу на базі вітчизняних підприємств, зокрема стимулювання 
розвитку їхньої зовнішньоекономічної діяльності шляхом встановлення 
митних пільг 

забезпечення комплексного інноваційного розвитку транспорту, зокрема 
шляхом реалізації державної стратегії інноваційної діяльності і розвитку 
та інвестиційних проєктів у транспортній галузі 

запровадження механізму стимулювання поетапної модернізації та 
розвитку транспортної інфраструктури, оновлення транспортних засобів 
для потреб галузі, зокрема удосконалення системи управління 
розвитком транспортної інфраструктури та виконання плану розвитку 
транспортної мережі на основі національної транспортної моделі 

створення умов для впровадження інтегрованих інформаційних систем 
для пасажирів та вантажовласників 

забезпечення ефективного використання коштів та запобігання корупції 
під час реалізації проєктів розвитку транспортної галузі 

запровадження дієвого механізму оподаткування для залучення 
приватного капіталу в розвиток всіх видів транспорту 
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відзначити: поширення концепції економіки спіль-
ної участі в контексті усвідомлення суспільством 
необхідності розвитку з орієнтацією на добробут 
майбутніх поколінь; усвідомлення необхідності 
впровадження «зеленого» транспорту під впливом 
ускладнення екологічної ситуації; глобалізацію 
світового економічного простору та рівня глобальної 
конкуренції; діджиталізацію економічної та соціаль-
ної інфраструктури; демографічне зростання та під-
вищення рівня обізнаності (вибагливості) споживачів 
транспортних послуг; розвиток мультимодального 
перевезення та розвиток туризму.

З іншого боку, недостатнє фінансування, недо-
ліки, існуючі у фіскальній політиці держави, не-
відповідність міжнародним стандартам здійснює 
негативний вплив на інноваційний розвиток тран-
спортної інфраструктури нашої держави.

Своєю чергою створення необхідних умов для 
розвитку інноваційних міжнародних проєктів пе-
редбачає подолання бар’єрів на шляху впроваджен-
ня інноваційних рішень та поширення співпраці 

між Україною та міжнародними організаціями 
в частині імплементації та запровадження між-
народних стандартів якості перевезень і безпеки 
на транспорті. Врахування головних світових 
тенденцій та глобалізаційних процесів дозволило 
виокремити чотири основних напрями інновацій-
ного розвитку для транспортної інфраструктури 
України: кластеризація, інтеграція, діджиталізація 
та екологізація.

Інноваційний напрям «кластеризація» передбачає 
розвиток кластерних ініціатив та центрів інновацій. 
Впровадження концепції кластерної оптимізації 
передбачає: розвиток державної концепції інновацій 
у транспортній системі; співпрацю між науково- 
дослідними інститутами та бізнесом, розвиток 
державно- приватного партнерства в сфері генера-
ції та реалізації інноваційних проєктів; зміцнення 
інноваційного потенціалу України у міжнародних 
дослідженням в сфері транспорту та транспортної 
інфраструктури; досягнення цілей сталого розвитку 
з урахуванням глобалізаційних тенденцій.

Таблиця 2
Перелік основних інфраструктурних проєктів за видами транспорту,  

які реалізуються Міністерством інфраструктури України

Галузь тран-
спорту

Назва проєкту Опис проєкту
Строк 

реалізації

Автомо більний
та міський 
транспорт

Міський громадський 
транспорт в Україні

Проєкт спрямовано на підтримку органів місцевого 
самоврядування, а також підтримку комунальних 
транспортних підприємств у питанні залучення піль-
гових кредитних коштів з метою оновлення парку 
тролейбусів, автобусів, трамваїв, вагонів метрополі-
тену, будівництва нових та реконструкції наявних 
трамвайних і тролейбусних ліній, тягових підстанцій.

До 2023 р.

Водний 
транспорт

Ініціативи щодо дерегу-
ляції умов ведення бізне-

су у галузі морського 
транспорту від Мініс-

терства інфраструктури 
України

Розвиток території судноверфі «Україна», розвиток 
перевантажувальних потужностей на території на-
фторайону, розвиток пасажирського комплексу, бу-
дівництво контейнерних терміналів, будівництво пе-
ревантажувальних комплексів, розвиток терміналів.

постійно

Залізничний 
транспорт

Електрифікація за-
лізничного напрямку 
Долинська- Миколаїв- 

Колосівка

Проєкт збільшення 
пропускної спро-

можності дільниці 
Запоріжжя — Поло-

ги — Комиш- Зоря — Во-
лноваха — Маріуполь

Проєкт електрифікації 
дільниці Ковель — 
Ізов — Держкордон

Проведення електрифікації відповідних частин заліз-
ничних дільниць та модернізація системи сигналіза-
цій та телекомукацій на станціях та перегонах.

Проєкт передбачає збільшення пропускної спро-
можності дільниці Запоріжжя — Пологи — Комиш- 
Зоря — Волноваха — Маріуполь за рахунок колійних 
вставок (чи прокладення другої колії), із подальшою 
електрифікацією.

Проєкт передбачає проведення електрифікації заліз-
ничної ділянки, що виходить на кордон із ЄС, загаль-
ною протяжністю 66 км.

На стадії 
реалізації

На стадії 
підготовки

До 2024 р.

Джерело: складено на основі [9]
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Рис. 3. Модель інноваційного розвитку транспортної інфраструктури

Джерело: запропоновано автором
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- діджиталізація економічної та соціальної 
інфраструктури; 
- демографічне зростання та підвищення рівня 
обізнаності (вибагливості) споживачів 
транспортних послуг; 
- розвиток мультимодального перевезення; 
- розвиток туризму. 

- брак фінансування транспортної галузі та 
недосконала фіскальна політика; 
- недостатній рівень фінансування розвитку 
об’єктів транспортної інфраструктури; 
- високий рівень зношеності основних фондів; 
- недосконалість механізму законодавчого 
врегулювання питання відведення земельних 
ділянок для будівництва та експлуатації 
об’єктів транспортної інфраструктури; 
- недосконалі процедури публічних закупі-
вель; 
- неефективне нормативно-правове регулю-
вання залучення інвестицій у транспортну 
галузь; 
- відсутність механізму компенсації інвес-
тицій у стратегічні об’єкти транспорту. 
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Одним з основних прогресивних напрямків роз-
витку транспортних технологій є інтеграція ви-
робничих і транспортних процесів в кластери на 
принципах логістики. При цьому необхідним є під-
вищення технічного рівня транспортних засобів 
та устаткування, створення і модернізація інфра-
структури, застосування інноваційних перевізних, 
управлінських і інформаційно- телекомунікаційних 
технологій.

Інноваційний напрям «інтеграція» передбачає 
забезпечення комплексного інноваційного розвитку 
транспорту та транспортної інфраструктури України 
з урахуванням міжнародних стандартів якості пе-
ревезень та безпеки на транспорті, що передбачено 
Національною транспортною стратегією України 
на період до 2030 року.

Інноваційний напрям «діджиталізація» передба-
чає впровадження системи електронного докумен-
тообігу та електронного керування, інтегрованих 
інформаційних систем. Дослідження, проведені 
в рамках спільного проєкту Центру транспортних 
стратегій і компанії Deloitte, показали, що головним 
фактором, який мотивує підприємства транспортної 
галузі впроваджувати сучасні технології, є оптимі-
зація витрат і зниження ризиків неефективного або 
надмірного витрачання коштів. Наступним факто-
ром виявилося підвищення якості і швидкості по-
слуг, а також зменшення впливу людського фактору 
і можливість прийняття усвідомлених рішень [10]. 
Крім того, дослідники Центру транспортних страте-
гій відмічають уберізацію, як нову тенденцію серед 
транспортних підприємств. Уберізація — один з циф-
рових інструментів, які довели свою ефективність 
в першу чергу в транспортній сфері. Вона передбачає 
рішення, що дозволяють спільно використовувати 
транспортні кошти і забезпечувати інтелектуальну 
мобільність вантажоперевезень.

Крім зазначених вище тенденцій Міністерства 
інфраструктури України, виокремлено головні на-
прями діджиталізації транспортної інфраструктури, 
серед яких: автоматизація взаємодії автомобільних 
перевізників з державою, яка передбачає діджи-
талізацію процесів подачі документів і отримання 
інформації з реєстрів інших державних органів; 
створення спеціальних електронних кабінетів для пе-
ревізників і моряків, що передбачає діджиталізацію 
адміністративних послуг в транспортній сфері; ство-
рення для пасажирів єдиного електронного квитка 
на весь маршрут, який працюватиме за принципом 
маршрутів GoogleMaps; впровадження «інтернету 
речей» в портовій інфраструктурі та на залізнич-
ному транспорті, з метою обміну даними і більш 
ефективного використання людського ресурсу [10].

Інноваційний напрям «екологізація» передба-
чає розвиток електромобільності, використання 
альтернативного палива, підвищення рівня енер-
гоефективності, та зниження техногенного наван-
таження на довкілля. Крім того, слід зазначити, 
що інтеграція України у європейський простір, 
передбачає запровадження моделі збалансованого 
розвитку транспортної інфраструктури, яка враховує 
виконання екологічних вимог у транспортній полі-
тиці. У транспортній стратегії України на період до 
2030 року передбачено підвищення екологічності 
транспортної інфраструктури через збільшення 
енергоефективності транспортних засобів. Крім 
зазначених напрямів екологізації слід також вра-
ховувати екологізацію авіаційного, залізничного 
та водного видів транспорту. Обов’язковим також 
є врахування негативного впливу транспорту та 
його інфраструктури на зміну клімату. Всі ці ас-
пекти формують необхідність переходу до моделі 
збалансованого екологічно орієнтованого розвитку 
транспортної інфраструктури.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Таким чином, перспективи інноваційного розвитку 
транспортної інфраструктури формуються на основі 
усвідомлення того факту, що широкомасштабне впро-
вадження інновацій за всіма напрямами транспорт-
ної системи є необхідною умовою для формування 
ефективної та сталої у своєму розвитку інфраструк-
тури. Саме така інфраструктура має можливість 
стати частиною європейської транспортної мережі 
та відповідати вимогам конкурентоспроможності 
у глобальному світовому просторі. При цьому успіх 
реалізації всіх інфраструктурних проєктів залежить 
від здатності учасників транспортної системи розпіз-
навати цінність і перспективність впроваджуваних 
інновацій, і застосовувати їх в процесі здійснення 
господарської діяльності. Формуючи модель інно-
ваційного розвитку транспортної інфраструктури 
у взаємозумовленості та взаємозв’язку, необхідно 
враховувати фактори, які прискорюють інновацій-
ний розвиток та фактори, які його сповільнюють.

Процес формування моделі інноваційного роз-
витку транспортної інфраструктури включає в себе 
наступні напрями: кластеризація, інтеграція, діджи-
талізація та екологізація. Саме зазначені напрями 
в повній мірі відображають світові тенденції інно-
ваційного розвитку транспортної інфраструктури, 
що надасть можливість поступової інтеграції націо-
нальної транспортної системи у світову транспортну 
мережу як рівноправного гравця у конкурентній 
боротьбі за вибагливого споживача транспортних 
послуг. Крім того, інноваційний розвиток транспорт-
ної інфраструктури стимулюватиме багато суміжних 
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секторів національної економіки, що призведе до 
зниження ресурсоспоживання та енергоспоживання, 
зменшення транспортної складової в кінцевій вар-
тості продукції і зростання продуктивності праці. 

Результатом інноваційного розвитку транспортної 
інфраструктури стане більш якісне задоволення по-
треб споживачів, а також поліпшення умов і якості 
життя населення.
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ЗАХОДИ З ПРОТИДІЇ АГРЕСИВНОМУ  
ПОДАТКОВОМУ ПЛАНУВАННЮ В УКРАЇНІ

МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНОМУ  
НАЛОГОВОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В УКРАИНЕ

MEASURES AGAINST AGGREGATE  
TAX PLANNING IN UKRAINE

Анотація. В статті досліджується проблема трансфертного ціноутворення, сутність та етапи становлення міжнародних 
стандартів запобігання агресивному податковому плануванню, правил щодо протидії розмиванню оподатковуваного 
прибутку/податкової бази та виведенню прибутку з під оподаткування. Мета статті полягає в дослідженні передумов 
та етапів еволюції трансфертного ціноутворення та стану імплементації основних правил Плану BEPS (Base Erosion and 
Profit Shifting) в Україні.

Виведення прибутку з під оподаткування можливе через наявність суперечностей між фактичними обставинами і 
нормами податкового законодавства в різних країнах, тому створення, підтримка, вдосконалення та імплементація 
міжнародних податкових стандартів є важливою практичною і теоретичною проблемою.

Дослідження проблем міжнародного оподаткування та шляхів їх вирішення, знаходили відображення в наукових 
роботах, починаючи з середини XIX століття. Починаючи з кінця ХХ сторіччя теоретичні напрацювання стали підґрунтям 
для реалізації широкомасштабних та багатосторонніх податкових реформ, характерною рисою яких було формування 
стандартів та правил міжнародного оподаткування оскільки економіка стала глобальною, а бюджети країн продовжують 
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залишатися національними. Методологічною базою міжнародних модельних податкових конвенцій є доктрина економічної 
зв’язаності, відповідно до якої країна- джерело доходу отримує законні права на оподаткування фізичних або юридичних 
осіб-нерезидентів, які перебувають на її території.

Авторами визначено чотири етапи становлення сучасних підходів до міжнародного регулювання трансфертного 
ціноутворення, основою періодизації є стан координації національних податкових політик.

В статті проаналізовано зміст та стан імплементації правил плану BEPS, які взяла на себе Україна, автори дійшли 
висновку, що хоча Україна поки що не повністю привела своє законодавство у відповідність до рекомендацій ОЕСР, однак 
впевнено рухається до повноцінної імплементації розширеного пакету Правил BEPS. Імплементація світових стандартів 
сприятиме усуненню технічних та логічних неузгодженостей у національному податковому законодавстві та повинна 
сприяти підвищенню ефективності механізму з контролю трансфертного ціноутворення.

Ключові слова: агресивне податкове планування, трансфертне ціноутворення, податковий контроль, протидія виве-
денню прибутків, міжнародне оподаткування.

Аннотация. В статье исследуется проблема трансфертного ценообразования, сущность и этапы становления между-
народных стандартов предотвращения агрессивной налоговому планированию, правил противодействия размыванию 
налогооблагаемой прибыли/ налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения. Целью статьи является 
исследование предпосылок и этапов эволюции трансфертного ценообразования и состояния имплементации основных 
правил Плана BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) в Украине.

Вывод прибыли из-под налогообложения становится возможным из-за наличия противоречий между фактическими 
обстоятельствами и нормами налогового законодательства в разных странах, поэтому создание, поддержка, совершен-
ствование и имплементация международных налоговых стандартов является важной практической и теоретической 
проблемой.

Исследование проблем международного налогообложения и путей их решения, отражались в научных работах, на-
чиная с середины XIX века. Начиная с конца ХХ столетия теоретические наработки стали основой для реализации ши-
рокомасштабных и многосторонних налоговых реформ, характерной чертой которых было формирование стандартов 
и правил международного налогообложения поскольку экономика стала глобальной, а бюджеты стран продолжают 
оставаться национальными. Методологической базой международных модельных налоговых конвенций является док-
трина экономической связанности, согласно которой страна, которая является источником дохода получает законные 
права на налогообложение физических или юридических лиц-нерезидентов, находящихся на ее территории.

Авторами определены четыре этапа становления современных подходов к международному регулированию транс-
фертного ценообразования, основой периодизации является состояние координации национальных налоговых политик.

В статье проанализированы содержание и состояние имплементации правил плана BEPS, которые взяла на себя 
Украина, авторы пришли к выводу, что хотя Украина пока не полностью привела свое законодательство в соответствие с 
рекомендациями ОЭСР, однако уверенно движется к полноценной имплементации расширенного пакета Правил BEPS. 
Имплементация мировых стандартов будет способствовать устранению технических и логических неувязок в нацио-
нальном налоговом законодательстве и должна способствовать повышению эффективности механизма по контролю 
трансфертного ценообразования.

Ключевые слова: агрессивное налоговое планирование, трансфертное ценообразование, налоговый контроль, про-
тиводействие выводу прибыли, международное налогообложение.

Summary. The article examines the problem of transfer pricing, the nature and stages of the formation of international 
standards for the prevention of aggressive tax planning, rules to counteract the erosion of taxable profit / tax base and the 
withdrawal of profit from taxation. The purpose of the article is to investigate the background and stages of the evolution of 
transfer pricing and the state of implementation of the basic rules of the BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) Plan in Ukraine.

Withdrawal of profit from taxation becomes possible because of the contradictions between the facts and norms of tax 
legislation in different countries, so the creation, support, improvement and implementation of international tax standards is an 
important practical and theoretical problem.

The examination of problems with international taxation and ways of their solution, have been reflected in scientific works 
since the middle of the XIX century. Since the end of the twentieth century, theoretical developments have become the basis 
for the implementation of large- scale and multilateral tax reforms, a feature of which has been the formation of standards 
and rules for international taxation as the economy has become global and national budgets continue to remain national. The 
methodological basis of international model tax conventions is the doctrine of economic connectedness, according to which a 
country that is a source of income gains legal rights to tax natural or legal persons- residents located in its territory.
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The authors identified four stages in the formation of modern approaches to the international regulation of transfer pricing, 
the basis of periodization is the state of coordination of national tax policies.

The article analyzes the content and state of implementation of the BEPS rules that Ukraine has assumed, and the authors 
conclude that, although Ukraine has not yet fully aligned its legislation with OECD recommendations, it is confidently moving to-
wards full implementation of the expanded BEPS package. The implementation of world standards will help eliminate technical and 
logical discrepancies in national tax legislation and should enhance the effectiveness of the transfer pricing control mechanism.

Key words: aggressive tax planning, transfer pricing, tax control, countering profits, international taxation

Постановка проблеми. Трансфертне ціноутворен-
ня та агресивне податкове планування є «однією 

з ключових проблем низької ефективності реалізації 
фіскального потенціалу вітчизняної податкової 
системи і відповідно призводить до формування 
значних фіскальних розшарувань внаслідок засто-
сування суб’єктами господарювання схем ухилення 
та уникнення від оподаткування» [1; 7].

Як ми вже зазначали раніше, Україна досить 
повільно приєднується до впровадження нових сві-
тових стандартів податкової прозорості та обміну 
фінансовою інформацією. За оцінками аналітиків 
Центру соціально- економічних досліджень CFSE: 
«механізм з контролю трансфертного ціноутворення 
понад 5 років підтримується в первісно- зародковому 
стані (охоплення компаній, що здійснюють ризикові 
операції, перевірками не перевищує одного відсотка) 
та генерує «імітаційні» результати роботи (за період 
2013–2017 рр. лише 6 млрд. грн. або 0,00058% стали 
предметом переслідування при загальних обсягах 
контрольованих операцій, які склали 10 377 млрд. 
грн.)» [2, с. 257] За даними Звіту про виконання 
плану роботи ДФС за перше півріччя 2019 року, 
в результаті самостійного коригування ціни контр-
ольованої операції і сум податкових зобов’язань, 
додаткові нарахування на прибуток склали всього 
119,7 млн. грн. [3, п. 3.4] Невтішною є також ста-
тистика щодо вирішення податкових спорів з тран-
сфертного ціноутворення, тому що «з усіх справ від 
вересня 2013 до січня 2018 рр. 62% рішень по спра-
вах з трансфертним ціноутворенням були на користь 
платника, особливо в справах, які вирішуються 
в касаційній інстанції (75%)» [4]. Тож імплемента-
ція норм міжнародного оподаткування для України 
є актуальною задачею оскільки це створить умови 
для підвищення фіскальної ефективності податкової 
системи та зменшення розбіжностей у трактуванні 
сутнісних понять трансфертного ціноутворення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням проблем трансфертного ціноутворення 
займаються вітчизняні та іноземні науковці, міжна-
родні фінансові інститути, консультанти- практики. 
Дослідження сутності, моделей, принципів та ме-
ханізмів трансфертного ціноутворення міститься 

в роботах українських вчених П. Дзюби [5], М. І. Ма-
каренка [6], M. B. Кoлдoвського [6], О. С. Чукліної 
[9] та інших. В роботах Лі Шепард [15] обґрунтовано 
економічну природу принципів трансфертного ці-
ноутворення, закладених в Багатосторонню Конвен-
цію MLI (Maltilaterial convention to implement tax 
treaty related measures to prevent base erosion and 
profit shifting) та концепцію ОЕСР [12; 13], механіз-
ми зменшення бази оподаткування, що використо-
вуються в трансфертному ціноутворенні розглянуто 
в роботі [16]. Зарубіжні вчені зробили значний вне-
сок в розробку теоретичних моделей трансфертного 
ціноутворення та формування ефективних моделей 
внутрішньо фірмових відносин, більш детальний 
огляд зарубіжної літератури з емпіричних проблем 
трансфертного ціноутворення та зменшення бази 
оподаткування зроблено в роботі [17].

Найважливішу роль в питаннях податкового ад-
міністрування трансфертного ціноутворення на всіх 
етапах становлення теорії трансфертного ціноутво-
рення відіграє Організація економічного співробітни-
цтва та розвитку, яка визначає міжнародні стандарти 
в сфері трансфертного ціноутворення [9; 18].

Формулювання цілей статті. Метою статті є до-
слідження передумов та етапів розвитку заходів 
податкового контролю з проблем протидії розми-
ванню бази оподаткування та виведенню прибутків 
в низькоподаткові юрисдикції, стану імплементації 
в Україні норм міжнародного податкового зако-
нодавства з питань трансфертного ціноутворення 
задля створення умов для справедливого розподілу 
податкового доходу, протидії штучному виведенню 
прибутків, агресивному податковому плануванню 
міжнародними компаніями.

Виклад основного матеріалу. Глобалізація товар-
них та фінансових ринків створює умови для маніпу-
ляції цінами з метою ерозії (розмивання) бази оподат-
кування, внаслідок цього прибутки переміщуються 
в так звані низько податкові юрисдикції (податкові 
гавані). МВФ та ОЕСР ще на початку 60-х років по-
чали роботу з розробки міжнародних правових норм 
податкового регулювання трансфертного ціноутворен-
ня. Так, у 1963 році було прийнято першу Модельну 
конвенцію ОЕСР про податок на доходи і капітал. 
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Конвенція була спрямована на розвиток рівноправ-
ного співробітництва між країнами- експортерами та 
країнами- імпортерами капіталу, віддаючи перевагу 
принципу резидентства суб’єктів зовнішньоекономіч-
ної діяльності. Ґрунтуючись на аналізі, проведеному 
І. М. Кучеровою [8], можна виділити декілька етапів 
в процесі становлення сучасних підходів до міжна-
родного регулювання трансфертного ціноутворення:
 • перший етап (з середини XIX до початку XX сто-
річчя), на даному етапі міждержавне податкове 
регулювання здійснювалось у формі переважно 
двосторонніх угод, тоді як відповідних міжнарод-
них організацій ще не існувало;

 • другий етап (міжвоєнне двадцятиліття (1919–
1939 рр.) та період до початку 50-х років ХХ сто-
річчя). Головна подія цього періоду — створення 
у 1920 році Фінансового комітету Ліги Націй, ос-
новним завданням якого було вирішення проблеми 
подвійного оподаткування.

В цей період було закладено основи модельних 
податкових конвенцій з питань уникнення подвійного 
оподаткування доходів і капіталів, податків на спад-
щину, а також питань адміністративної та юридичної 
допомоги у сфері збирання податків. Методологічною 
базою для уніфікації принципів і категорій міжна-
родного оподаткування, стала доктрина економічної 
зв’язаності (doctrine of economic allegiance) Г. Шанца. 
За підходом Шанца, країна- джерело доходу отриму-
вала законні права на оподаткування фізичних або 
юридичних осіб-нерезидентів, які перебували на її 
території. [9] Закінчення цього періоду характеризу-
ється суттєвими інституційними трансформаціями. 
Фінансовий комітет Ліги Націй у 1947 р. трансфор-
мувався у Фіскальний комітет ООН. Але у 1954 р. 
Фіскальний комітет ООН був також розформований, 
а у 1956 р. створено Комітет з фіскальних питань 
Організації європейського економічного співробіт-
ництва (пізніше — Організації європейського еко-
номічного співробітництва та розвитку).
 • Третій період пов’язують з розгортанням процесів 
глобалізації у 1960–1980 роках. Протягом цього 
періоду було уніфіковано підходи розвинених кра-
їн відносно держав — податкових гаваней через 
міжнародні організації (ОЕСР) та інтеграційні 
угруповання (ЄС), це стимулювало розвиток націо-
нальних податкових систем і податкової політики 
в напрямку протидії втечі капіталів за кордон з 
податкових міркувань.

 • Четвертий етап розпочався на рубежі ХХ–XXI ст., 
відзначився бурхливим зростанням електронної 
комерції, збільшенням доходів від дистанційних 
продажів цифрових продуктів. Все це ускладнює 
роботу національних податкових органів і вимагає 

нових підходів щодо координації національних 
податкових політик.

Основні принципи трансфертного ціноутворен-
ня, що характерні для даного етапу зафіксовані 
у Керівництві про трансфертне ціноутворення для 
багатонаціональних підприємств та податкових ад-
міністрацій прийнятому у 1995 році. Цей документ 
визначає підходи до аналізу комерційної та фінан-
сової діяльності транснаціональних корпорацій та 
їх структурних підрозділів. Наступним кроком, 
спрямованим на підвищення прозорості податко-
вого планування міжнародними компаніями стала 
розробка на саміті країн G-20 у 2012 році плану 
дій ОЕСР щодо протидії розмиванню податкової 
бази та виведенню прибутку з під оподаткування. 
Цей документ має назву План BEPS (Base Erosion 
and Profit Shifting) [9], у країнах ОЕСР він почав 
впроваджуватись з липня 2013 року у 2015 році. На 
черговому саміті ОЕСР, що відбувся у Туреччині, 
було узгоджено 15 дій, кожна дія спрямована на 
спільне вирішення конкретного кола проблем, що 
існують у сфері міжнародного оподаткування, а саме:
1) вирішення податкових проблем цифрової еко-

номіки;
2) нейтралізація ефектів невідповідностей у під-

ходах до оподаткування;
3) посилення правил щодо контрольованих закор-

донних компаній;
4) запобігання розмиванню податкової бази шля-

хом віднесення процентних платежів до складу 
витрат;

5) боротьба з податковими зловживаннями, пов’я-
заними з використанням спеціальних режимів 
оподаткування;

6) запобігання наданню податкових пільг у між-
державних угодах (податкових конвенціях);

7) штучне уникнення статусу постійного представ-
ництва;

8) трансфертне ціноутворення: нематеріальні ак-
тиви;

9) трансфертне ціноутворення: ризики і капітал;
10) трансфертне ціноутворення: операції з підвище-

ним ризиком;
11) покращення аналізу даних;
12) обов’язкове розкриття інформації про викори-

стання схем агресивного податкового планування;
13) перегляд підходу до звітів щодо трансфертного 

ціноутворення;
14) механізм вирішення конфліктів;
15) впровадження багатостороннього інструменту — 

MLI (Multilateral Instrument).
Мінімальний стандарт Плану BEPS — кроки 5, 

6, 13, 14 є обов’язковим до виконання учасниками 
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проекту BEPS. Учасниками вважають країни, що 
підписали MLI (Maltilaterial convention to implement 
tax treaty related measures to prevent base erosion 
and profit shifting) — Багатосторонню конвенцію 
з протидії розмиванню оподатковуваного прибутку/ 
податкової бази та виведенню прибутку з під оподат-
кування. У 2017 році її підписали 83 юрисдикції, 
в тому числі і Україна, доцільно проаналізувати 
зміст та стан імплементації пунктів плану BEPS, які 
взяла на себе Україна більш детально. Пакет укра-
їнського Плану дій BEPS є більшим за мінімальний 
пакет, він включає правила 3, 4, 5, 6, 7, 8–10, 13, 14.

Правило 3. Посилити правила для конрольованих 
іноземних компаній (КІК). Правила КІК притаманні 
більшості розвинених економік світу та полягають 
у виявленні прибутків, виведених у низькоподаткові 
та офшорні юрисдикції та оподаткуванні таких при-
бутків незалежно від їх формального розподілення 
на рівні «контрольного власника. Цей крок спрямо-
ваний на відстежування інформації про кінцевого 
бенефіціарного власника (контролера) компанії, 
відстеження зв’язків між компаніями та, як наслі-
док, перешкоджання виведенню з під оподаткування 
доходів, замаскованих під оплату послуг, виплату 
роялті тощо. Це правило стосується фізичних та 
юридичних осіб, які є контролерами (бенефіціарами) 
іноземних компаній. Відповідно до законопроекту 
№ 1210 нерозподілений прибуток іноземних ком-
паній може оподатковуватись в Україні за ставкою 
18% на рівні українського бенефіціара бізнесу. КІК 
повинні декларувати частки в іноземних компані-
ях, фондах, трастах та щорічно готувати звітність 
щодо КІК. На вимогу податкових органів потрібно 
подавати аудиторський висновок щодо фінансової 
звітності КІК, а в окремих випадках — документацію 
з трансфертного ціноутворення щодо операцій КІК 
між собою та з іншими нерезидентами.

Правило 4. Запобігання розмиванню податкової 
бази шляхом віднесення процентних платежів до скла-
ду витрат. Цей пункт передбачає розробку правил 
трансфертного ціноутворення по угодах щодо надан-
ня фінансових гарантій, гарантій виконання угоди, 
деривативів, венчурного фінансування і договорів 
страхування. Відповідно до законопроекту № 1210 
передбачено внесення змін до ст..39 Податкового ко-
дексу України, які частково спрямовані на реалізацію 
правила 4. Зміни передбачають забезпечення контро-
люючою особою складання окремої фінансової звітності 
за міжнародними стандартами за партнерство, траст 
чи інше утворення без статусу юридичної особи, частка 
у якому їй належить, та розраховувати скоригований 
прибуток, що підлягає оподаткуванню за правилами, 
визначеними для контрольованих іноземних компаній.

Правило 5. Удосконалення заходів боротьби з по-
датковими зловживаннями, зокрема порядку обміну 
інформацією та вимог щодо фактичної присутності. 
Цей пункт стосується більш ефективного обміну 
інформацією, а також вимог щодо фактичної при-
сутності для застосування податкових пільг. Сферою 
застосування даного пункту BEPS є міждержавний 
обмін інформацією, він стає можливим за наявності 
відповідних міждержавних договорів про обмін 
інформацією та відповідності їх стандартам ОЄСР 
щодо «автоматичного» (AEOI) обміну інформацією 
та «за запитом» (EOIR).

В Україні переважно використовується обмін по-
датковою інформацією за запитом. Він здійснюється 
на основі Конвенції про взаємну адміністративну допо-
могу в податкових справах від 1988 р., до якої Україна 
приєдналась у 2009 р.; двосторонніх договорів про 
обмін податковою інформацією; відповідних положень 
конвенцій про уникнення подвійного оподаткування.

З 2014 року ОЕСР затвердила універсальний між-
народний документ Common Reporting Standard 
(далі — CRS) відповідно до якого держава може обра-
ти одну з двох можливих правових основ для впрова-
дження автоматичного обміну інформацією. Зокрема, 
правовою основою обміну може бути Model Competent 
Authority Agreement (МСАА) — багатостороння мо-
дельна угода, розроблена ОЕСР спеціально для обміну 
інформацією в рамках CRS. Також за правову основу 
обміну інформацією можна брати двосторонні угоди 
про уникнення подвійного оподаткування. Обидві 
зазначені вище опції є можливими, однак офіційно 
оприлюднена позиція представників ОЕСР вказує на 
те, що приєднання державами до багатосторонньої 
модельної угоди МСАА є пріоритетним [9].

9 березня 2018 р. ОЕСР випустив нові обов’яз-
кові правила розкриття інформації для вирішення 
положень про загальні стандарти звітності (CRS) та 
непрозорих офшорних структур, що узгоджують-
ся з концепціями щодо обов’язкового розкриття 
інформації, викладеної в рекомендаціях, що міс-
тяться в заключному звіті про обов’язкові правила 
розкриття інформації. 3 грудня 2019 року Верховна 
Рада прийняла законопроекти № 2102 та № 2103, 
якими передбачено впровадження автоматичного 
обміну інформацією за стандартами FATCA та CRS. 
Для того щоб Україна до 2020 р. могла обмінюватися 
інформацією, потрібно здійснити комплексну роботу 
з імплементації CRS, а саме:
 • адаптувати національне законодавство до вимог 
стандарту CRS (виконано частково);

 • вибрати країн- партнерів та підписання міжвідом-
чої угоди про автоматичний обмін інформацією 
(не виконано);
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 • забезпечити дотримання вимог конфіденційності 
й захисту персональних даних (не виконано);

 • автоматизувати й технічно забезпечити процеси 
збору та обміну інформацією (не виконано) [10].

Правило 6. Заходи, спрямовані проти зловживань, 
шляхом застосування угод про запобігання подвій-
ного оподаткування. Джерелом міжнародного права 
у застосуванні конвенцій є не лише сам текст відпо-
відних конвенцій, але також і Коментар ОЕСР і Ко-
ментар ООН до Модельних конвенції про уникнення 
подвійного оподаткування. В Україні реалізація цього 
пункту здійснюється на підставі діючих двосторонніх 
угод, перелік яких оприлюднюється на сайті ДФС. 
Загальні норми щодо усунення подвійного оподатку-
вання передбачено ст. 13 ПКУ. Одночасно у ст. 103 
ПКУ міститься порядок застосування міжнародного 
договору України про уникнення подвійного оподатку-
вання стосовно звільнення від оподаткування доходів 
нерезидентів із джерелом їх походження з України, 
а у п. 141.4.9 та пп. 170.11.2 ПКУ уточнено право 
зменшити суму річного податкового зобов’язання на 
суму податків, сплачених за кордоном, для юридичних 
та фізичних осіб — резидентів, відповідно.

Правило 7. Штучне уникнення статусу постійного 
представництва. Згідно з цим положенням, у разі, 
якщо особа діє в договірній юрисдикції і систематич-
но укладає контракти або систематично грає осно-
вну роль, що призводить до укладання контрактів 
з нерезидентом, ця особа буде вважатися постійним 
представництвом такого нерезидента в цій договірній 
юрисдикції. Законопроектом № 1210 передбачено 
нову редакцію п. 14.1.193 Податкового кодексу Украї-
ни, яким уточнено термін «постійне представництво».

Правила 8–10. Ці правила стосуються контролю 
за розподілом функцій, ризиків та нематеріальних 
активів всередині групи компаній, вдосконален-
ня правил для операцій з сировинними товарами 
шляхом виключення обмеження на застосування 
виключно біржових котирувань певних бірж та 
надання можливості використовувати котирувальні 
ціни на такі товари. Законопроект № 1210 перед-
бачає, що податківці повинні враховувати не лише 
факт формального розподілу ризиків в середині між-
народної групи, але й оцінювати фактичну ситуацію.

Правило 13. Перегляд вимог щодо документації 
по трансфертному ціноутворенню. Законопроектом 
№ 1210 «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо вдосконалення адміністрування подат-
ків, усунення технічних та логічних неузгодженостей 
у податковому законодавстві» передбачено впрова-
дження в Україні трирівневої системи звітності:
 • Мастер-файл (Master File) або глобальна докумен-
тація з ТЦ є загальним оглядом діяльності міжна-

родної групи. Цей документ повинен відображати 
загальну структуру групи, фінансову діяльність, 
опис політики ТЦ, суттєвих нематеріальних ак-
тивів. Подається за запитом ДФС.

 • Звіт в розрізі країн (Country-by-country report) — 
містить зведену інформацію щодо економічної 
діяльності в розрізі усіх юрисдикцій, в яких при-
сутня міжнародна група. Цей звіт відображає роз-
поділ доходів, прибутків, податків та економічної 
активності та дозволяє оцінити загальне податкове 
навантаження групи. Звіт подається, якщо сукуп-
ний консолідований дохід міжнародної групи за 
рік, що передує звітному перевищує еквівалент 
750 млн. євро. Подається без запиту ДФС.

 • Деталізована інформація про контрольовані опера-
ції (Local File) — це документ, що містить інформа-
цію про контрольовані операції та обґрунтування 
їх відповідності принципу «витягнутої руки». 
Подається за запитом ДФС.

Правило 14. Механізм вирішення конфліктів. 
В рамках мінімального стандарту Україна зобов’я-
зана імплементувати положення Багатосторонньої 
конвенції MLI, яке врегульовує загальні засади про-
ведення Процедури взаємного узгодження. Для 
того, щоб процедура взаємного узгодження була 
ефективною у своїй практичній реалізації, відпо-
відний механізм повинен міститись в чинному за-
конодавстві. Слід зазначити, що така процедура 
міститься в проекті закону № 1210, що був схвалений 
Верховною Радою 16 січня 2020 року [11].

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Міжнародне регулювання трансфертного ціноутво-
рення пройшло у своєму розвитку декілька важливих 
етапів. Основним результатом цього розвитку стала 
розробка стандартів розкриття інформації та подання 
податкової звітності, яких дотримується більшість 
країн світу. В Україні ефективність заходів проти-
дії розмиванню оподатковуваної бази й виведенню 
прибутку з-під оподаткування (імплементація Плану 
BEPS) є досить низькою, це призводить до зменшен-
ня надходжень до Державного бюджету України 
і створює не рівні умови для суб’єктів господарюван-
ня. Втілення Плану дій BEPS в Україні означатиме 
готовність дотримуватися міжнародних стандартів 
інформації, створить необхідні регуляторні важелі, 
які будуть стримувати відтік капіталу з України 
і позитивно вплине на інвестиційний імідж країни.

Україна поки що не повністю привела своє законо-
давство у відповідність до рекомендацій ОЕСР, однак 
впевнено рухається до повноцінної участі в між-
народному економічному житті, Після прийняття 
законопроекту № 1210 буде досягнуто суттєвого про-
гресу щодо імплементації правил 3, 4, 5, 6, 7, 8–10, 
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13, 14 Плану дій BEPS в Україні. Імплементація 
міжнародних стандартів не означає автоматичного 
підвищення ефективності податкового контролю 
за трансфертним ціноутворенням. Ефективність 
протидії ухиленню та уникненню від оподаткування 
залежить від дієвості впливу держави на податкову 
поведінку суб’єктів господарювання, від можливості 
здійснювати цілеспрямований вплив на формування 
відповідної практики оподаткування та від оператив-
ного реагування на виникнення негативних проявів 
у податковій поведінці платників податків [1].

На наш погляд, ефективність реалізації Плану 
дій BEPS в Україні значною мірою буде залежати від 
успішності впровадження електронного самовряду-

вання та пов’язаного з цим процесом пункту 1 правил 
BEPS — вирішення податкових проблем цифрової 
економіки. Діджиталізація, є процесом, що складно 
реалізувати технічно, і в різних країнах існують 
різні погляди щодо можливих шляхів удоскона-
лення інструментів міжнародного оподаткування 
різноманітних цифрових операцій, але без цього, 
по-перше, неможливо забезпечити автоматичний 
обмін інформацією, по-друге, значна частина ді-
яльності міжнародних компаній залишиться поза 
межами податкового контролю. Отже, податкові 
проблеми цифрової економіки повинні стати пріори-
тетним напрямом наукових досліджень як складова 
трансфертного ціноутворення.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ  
РІВНЯ РИЗИКІВ, ЯКІ ГЕНЕРУЮТЬСЯ ВИКОРИСТАННЯМ  

ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

ОСНОВЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ РИСКОВ,  
ГЕНЕРИРУЕМЫХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ПЛАТЁЖНЫХ СИСТЕМ

METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS  
FOR DETERMINING THE RISK LEVELS RELATED  

TO THE USE OF PAYMENT SYSTEMS

Анотація. У процесі написання статті було розкрито результати дослідження сутності поняття «ризик» та його осо-
бливості у процесі функціонування платіжних систем. Зазначено, що ризик — це об’єктивно-суб’єктивна категорія, що 
породжується невизначеністю, складністю та багатогранністю процесу прийняття управлінських рішень. Було розглянуто 
класифікацію ризиків, які генеруються використанням платіжних систем. До основних класифікаційних ознак ризиків 
було віднесено: розподіл ризиків залежно від категорії ризику, залежно від стратегії банку, джерела виникнення, характер 
виникнення та сфера виникнення. Також розглянуто математичну функцію, що приводить до визначення потенційного 
рівня ризику платіжної системи. Ця методика може використовуватися при кількісному вимірювані ризиків. Важливим 
етапом дослідження стало досконале вивчення Методичних рекомендацій з управління ризиками в платіжних системах, 
які розроблені на підставі Закону України «Про платіжні системи та переказах коштів в Україні» та визначено основні його 
положення. Зазначено концептуальні засади здійснення нагляду (оверсайту) платіжних систем в України, які включають 
в себе принципи, нормативно- правове забезпечення, інформаційно- аналітичне забезпечення, методи та інструменти 
оверсайту, а також основні його інструменти.

Ключові слова: ризик, платіжна система, електронні платежі.

Аннотация. В процессе написания статьи было раскрыто результаты исследования сущности понятия «риск» и его 
особенности в процессе функционирования платежных систем. Отмечено, что риск — это объективно- субъективная 
категория, порождается неопределенностью, сложностью и многогранностью процесса принятия управленческих 
решений. Были рассмотрена классификация рисков, генерируемых использованием платежных систем. К основным 
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классификационным признакам рисков были отнесены: распределение рисков в зависимости от категории риска, в 
зависимости от стратегии банка, источники возникновения, характер возникновения и сфера возникновения. Также 
рассмотрено математическую функцию, что приводит к определению потенциального уровня риска платежной систе-
мы. Эта методика может использоваться при количественном измеряемые рисков. Важным этапом исследования стало 
доскональное изучение Методических рекомендаций по управлению рисками в платежных системах, которые разрабо-
таны на основании Закона Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине» и определены основные его 
положения. Указано концептуальные основы осуществления надзора (оверсайта) платежных систем в Украине, которые 
включают в себя принципы, нормативно- правовое обеспечение, информационно- аналитическое обеспечение, методы и 
инструменты оверсайта, а также основные его инструменты.

Ключевые слова: риск, платежная система, электронные платежи.

Summary. In the process of writing the article, the results of the study of the essence of the concept of «risk» and its 
peculiarities in the process of payment systems functioning were revealed. It is noted that risk is an objective and subjective 
category, which is generated by the uncertainty, complexity and versatility of the decision- making process. The classification of 
risks generated by the use of payment systems was considered. The main risk characteristics were attributed to: the distribution 
of risks according to the risk category, depending on the bank’s strategy, sources of origin, nature of occurrence and scope. The 
mathematical function that leads to the determination of the potential level of risk of the payment system is also considered. 
This technique can be used to quantify risks. An important stage of the study was a thorough study of the Methodological Rec-
ommendations for Risk Management in Payment Systems, developed on the basis of the Law of Ukraine «On Payment Systems 
and Funds Transfer in Ukraine» and its main provisions. The conceptual principles of oversight (payment) of payment systems 
in Ukraine, which include principles, regulatory support, information and analytical support, methods and tools of overseas, as 
well as its basic tools, are outlined.

Key words: risk, payment system, electronic payments.

Постановка проблеми. В сучасних умовах не-
визначеності сфера організації платіжно- 

розрахункових операцій характеризується своєю 
складністю, багатогранністю процедур й іннова-
ційних інструментів, високою мобільністю, опе-
ративністю й зручністю здійснення платежів та 
розрахунків, які забезпечуються стрімким роз-
витком нових технологій, систем дистанційного 
самообслуговування, інтернет й мобайл банкінгу 
та відносяться до найбільш ризикованих операцій 
та операцій, які підлягають шахрайським діям. 
Можливість реалізації ризиків при цьому небез-
печна, як для самих суб’єктів платіжної системи, 
так і її користувачів, що обумовлює необхідність 
концептуального підходу до їх оцінки та ефектив-
ного управління в рамках стратегічних ініціатив 
роботи платіжної системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у дослідження особливостей визначення 
та мінімізації ризиків у процесі функціонування 
електронних платіжних систем зробили провідні 
вчені- економісти: Л. І. Бойківська [1], Л. О. При-
мостка [2], В. В. Ковальов [3], В. В. Лук’янова [4], 
С. М. Ілляшенко [5], В. В. Вітлінський [6], Л. А. Бон-
даренко [9]. Вчені також працювали над проблемою 
мінімізації чи уникнення таких ризиків. Але на 
сьогоднішній день база дослідження знаходиться на 
стадії розробки та потребує подальшого вивчення.

Постановка завдання. Метою даного дослідження 
є вивчення математичної функції, що приводить до 
визначення потенційного рівня ризику, який гене-
рується у процесі використання платіжних систем.

Виклад основного матеріалу. Ключовою складо-
вою банківської діяльності є ризик, оскільки для неї, 
як і для будь-якої іншої організації, характерним 
є високий рівень залежності ключових результатів 
діяльності (прибуток, фінансовий результат, чиста 
процентна маржа та інші) від прийнятих управлін-
ських рішень із врахуванням певного обсягу і кіль-
кості факторів та чинників, які спричинені прямим, 
або опосередкованим впливом ризиків.

Для формування науково- методологічних засад 
для визначення рівня ризиків, які генеруються ді-
яльністю платіжних систем необхідно здійснити 
змістовне визначення поняття «ризик», виходячи із 
затверджених концепцій вітчизняними та зарубіж-
ними вченими. Класифікація наукових підходів до 
трактування сутності поняття «ризик», представлена 
у таблиці 1.

З представлено вище, варто зазначити, що ри-
зик — це об’єктивно-суб’єктивна категорія, що 
породжується невизначеністю, складністю та ба-
гатогранністю процесу прийняття управлінських 
рішень, яке направлене на збільшення фінансових 
результатів із врахуванням всіх можливих й значу-
щих чинників впливу.
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Оскільки, остаточно позбутись ризиків будь-якої 
діяльності неможливо, то постає завдання ефектив-
ного управління ними. Балансування між прибутком 
та ризиком, пошук їх оптимального співвідношення 
розглядається в світовій банківській практиці як 
одне із найважливіших та найскладніших завдань, 
які стоять перед топ-менеджментом.

Для визначення й проведення оцінки рівня ри-
зиків, які генеруються використанням платіжних 
систем необхідно: здійснення структуризації клю-
чових видів й класифікації ризиків; проведення 
оцінки рівня ризику та ймовірності виникнення; 
здійснення кількісної оцінки рівня можливих ри-
зиків.

Таблиця 1
Класифікація наукових підходів до трактування сутності поняття «ризик»

Трактування сутності поняття «ризик» Автор, джерело

«…загроза втрати банком частини своїх ресурсів, недоотримання запланованих доходів, 
а також потенційну можливість отримати додатковий прибуток у разі реалізації певних, 
прийнятних для банку, фінансових ризиків.»

Л.І. Бойківська,
[1, с. 166]

«…невизначеність, яка може вплинути на здійснення певної банківської операції або в ці-
лому на діяльність банку як фінансового агента ринку; можливість настання події, пов’яза-
ної з можливими фінансовими втратами чи іншими негативними наслідками для діяльно-
сті банківської установи.»

Л.О. Примостка
[2, с. 18]

«…рівень фінансової втрати, що виражається: а) у можливості не досягти поставленої мети; 
б) у невизначеності прогнозованого результату; в) у суб’єктивності оцінки прогнозованого 
результату.»

В.В. Ковальов
[3, с. 259]

«…можливість або загрозу відхилення результатів конкретних рішень або дій від очікува-
них.»

С.М. Ілляшенко
[5, с. 138]

«…невизначеність, конфлікт, наявна багатоваріантність, і коли одночасно не всі альтерна-
тивні варіанти однаковою мірою сприятливі.»

В.В. Вітлінський
[6, с. 120]

«…невизначеність результату банківської діяльності та можливі
несприятливі наслідки у випадку невдачі.»

В.Т. Севрук
[7, с. 43]

Джерело: складено автором

Таблиця 2
Основні критерії класифікації ризиків, які генеруються використанням платіжних систем

Критерії 
класифікації

Види ризиків Особливості

Залежно від 
категорії 
ризику

Фінансові ризики
Пов’язані із непередбачуваними змінами в структурі, видах й обсягах 
фінансових потоків банку

Функціональні ризики Пов’язані із неефективним виконанням поставлених цілей та завдань

Нефінансові ризики
Пов’язані із чинниками не фінансового характеру, але мають суттє-
вий вплив на кінцевий результат

Залежно від 
стратегії банку

Універсальні ризики
Пов’язані із розширенням всього спектру фінансових послуг банку на 
всіх рівням управління

Спеціалізовані ризики
Пов’язані із спеціальним видом фінансової діяльності, або її обмежені 
шляхом використання відповідних інструментів

Джерела 
виникнення

Системні ризики
Пов’язаний із загальним станом національної економіки, банківської 
системи чи окремої галузі та мають системний характер.

Несистемні ризики
Пов’язаний із окремим видом операції, контрагента банку, галузі чи 
підприємства.

Характер 
виникнення

Чисті ризики
Пов’язані із здійсненням банківської діяльності в усіх її проявах та 
формах.

Спекулятивні ризики
Пов’язані із виконанням конкретної цілі для швидкого збільшення 
прибутків при високому рівні ризиків.

Сфера 
виникнення

Зовнішні ризики
Пов’язані із впливом зовнішніх чинників таких, як глобалізацій ні, 
інтеграційні процеси, політичні та соціально- економічні зміни.

Внутрішні ризики
Пов’язані із внутрішніми чинниками та рішеннями банку, які можуть 
вплинути на кінцевий результат.

Джерело: складено автором на основі [6–9]
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Основні критерії класифікація ризиків, які ге-
нерують використанням платіжних систем пред-
ставлені в таблиці 2.

Представлені основні критерії класифікації ри-
зиків, які генеруються використанням платіжних 
систем, дозволяють визначити вид ризику, на який 
наражається банківська установа, встановити основні 
його властивості й ознаки для їх врахування в процесі 
прийняття управлінських рішень й перспективному 
плануванні діяльності з метою забезпечення здійснен-
ня достовірної оцінки й вимірювання рівня ризику.

Підсумовуючи переставлене вище трактування 
сутності й класифікацію основних видів, категорій 
й груп ризиків варто зауважити, що в фінансовій 
сфері не існує єдиного поняття до визначення ризику 
та проведення оцінювання його величини з метою 
подальшого врахування в процесі прийняття управ-
лінських рішень й дає змогу констатувати, що ризик 
являється двовимірної величиною. Ризик містить 
в собі ймовірність настання небажаної події, що 
пов’язана із негативним впливом на діяльність, 
а саме нанесення збитку та фінансових втрат з одного 
боку, а з іншого — ризик це величина, яка харак-
теризує ступінь визначення ймовірності, обсягу 
фінансових втрат, які викликані волатильністю, 
яка супроводжує діяльність банківських установ.

В теорії статистичного оцінювання ризиків, які 
генеруються використанням платіжних систем пред-
ставляє ризик у вигляді математичної функції очі-
кування збитків (1):

( ) ( ) ( )( )� � �, ,� ��xi i i iR f P x Q x K x=                    (1)

де, xiR  — ризики, які генеруються використан-
ням платіжних систем, що зіставлені одночасно з 
подією {X

i
};

( )�iP x  — ймовірність настання ризикової по-
дії пов’язаної із використанням платіжних систем 
з множини подій {X

i
};

( )�iQ x  — збиток з настанням ризику, що стосу-
ється події із множини подій {X

i
};

( )� �iK x  — кількісна оцінка відношення ризику, 
який генерується використанням платіжних систем 
до події {X

i
}.

Вплив ризику на платіжну систему, яка їх генерує 
в процесі своєї діяльності вимірюється питомого ва-
гою кожного елемента в сукупності, що є відмінним 
для кожного суб’єкта у зв’язку із різною значущістю 
відповідно до xiR . Проте слід відзначити, що приве-
дена математична функція для оцінки ризиків, які 
генеруються платіжними системами є не достатньо 
достовірною й не враховує часовий інтервал, що 
досить важливо в сучасних умовах функціонування 
фінансового ринку.

Враховуючи часовий інтервал для оцінювання 
ризиків, які генеруються платіжними система-
ми необхідно їх інтерпретувати в залежності від 
часу: ризики, які виникають в момент здійснення 
платежів й розрахунків через платіжну систему 
{R}; ризики, які виникають у визначений інтервал 
часу при здійснення платежів й розрахунків через 
платіжну систему {R

і–1
,

 
R

і
}; ризики, які виникають 

періодично при здійснення платежів й розрахунків 
через платіжну систему {R

і
}; ризики, які виникають 

періодично із певним інтервалом часу при здійснен-
ня платежів й розрахунків через платіжну систему 
{R

і–1
,

 
R

і
}; {R

і+1
,

 
R

і+2
}…{R

і+n
,
 
R

і+n+1
}; ризики, які можуть 

виникати між визначеними часовими інтервали.
Багатомірна функція ризиків, які генеруються 

використанням платіжних систем в банківських та 
парабанківських установах має вигляд (2):

1 2 3 4,. 1�( , , , ,xi i iR f y y y y y y−= )                   (2)

де, xiR  — ризик, що належить до події з множини 
подій {x

i
};

{x
i
} — діяльність платіжних систем;

iy  — фактори впливу на ризики, які генеруються 
платіжними системами й належать до події з мно-
жини подій {x

i
}.

Слід зауважити, що події з множини подій {x
i
} 

притаманно багато різних видів ризиків, які в су-
купності дають рівняння загального рівня ризику 
для платіжної системи.

Представлена методика визначення величини 
ризиків, які генеруються платіжними системами 
може використовуватись при кількісному вимірю-
вані ризиків, проте не включає макроекономічні 
чинники, які мають істотний вплив на функціону-
вання платіжних систем в сучасних умовах.

В сучасних умовах існує безліч методик та ін-
струментів до оцінювання величини ризиків, які 
генеруються використанням платіжних систем. 
проте не всі є достовірними й враховують особли-
вості національної економіки, макро- та мікрое-
кономічні чинники, що породжують зростання 
величини ризиків. Досить актуальним й достовір-
ним при проведені оцінювання рівня ризиків, які 
генеруються використанням платіжних систем 
виступають інструменти економіко- математичного 
моделювання, екстраполяційне прогнозування на 
основі трендових моделей, правила нечіткої логіки 
та нечітких множин, які забезпечують достовірність 
отриманих результатів, прогнозів для прийняття 
управлінських рішень.

Відповідно до Методичних рекомендацій з управ-
ління ризиками в платіжних системах, які розро-
блені на підставі Закону України «Про платіжні 
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системи та переказах коштів в Україні» й Поло-
ження про нагляд (оверсайт) платіжних систем та 
систем розрахунків в Україні, затверджених По-
становою Правління Національного банку України 
від 28.11.2014р. № 755 відповідно до яких система 
управління ризиками повинна включати в себе:

1. Затвердження управлінських процедур пла-
тіжної організації, в яких повинна бути передбачена 

система управління ризиками в платіжній системі 
та розмежування зон відповідальності;

2. Створення механізму із управління ризиками, 
створення колегіального органу платіжної органі-
зації щодо управління ризиками, які генеруються 
використання платіжних систем;

3. Визначення ключових цілей й стратегічних 
пріоритетів з управління ризиками в платіжній сис-

Рис. 1. Концептуальні засади здійснення нагляду (оверсайту) платіжних систем в України

Джерело: складено автором на основі [12]
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Рис. 1. Концептуальні засади здійснення нагляду (оверсайту) платіжних систем в 
України 

Джерело: складено автором на основі [12] 
 

Основної й невід’ємною функцією національного банку України є 

забезпечення фінансової стабільності в умовах невизначеності й 

Національний банк України, Національна комісія з фінансових 
послуг, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 

міжнародні фінансові організації та банківські установи  

Регулятор 

Принципи: 
1) Транспарентність; 2) Відповідність міжнародним стандартам; 3) Послідовність 
здійснення оверсайту; 4) Ефективність повноважень; 5) Безпечність діяльності. 

Нормативно-правове забезпечення оверсайту: Закон України «Про банки та банківську 
діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»; Концепція запровадження 
нагляду (оверсайту) за платіжними системами в Україні; Положення про нагляд (оверсайт) 
платіжних систем та систем розрахунків в Україні та інші. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення оверсайту: внутрішні нормативно-правові 
документи, що регламентують правила діяльності платіжної системи; результати моніторингу 
та аудиту діяльності платіжної системи, висновки та результати перевірки зовнішнього та 
внутрішнього аудиту діяльності платіжної системи та інші.  

Методи оверсайту: здійснення моніторингу діяльності платіжних систем, комплексний аудит 
діяльності платіжних систем, консолідація результатів моніторингу та аудиту та при 
необхідності перегляд існуючих нормативно-правових, положень та політики ведення 
діяльності платіжних систем.  

Інструменти оверсайту: офіційні документи та звіти з моніторингу діяльності платіжних 
систем, висновки аудиторських компаній, результати дослідження й оцінювання платіжних 
систем, результати й акти порушення виявлені в ході здійснення аналізу й моніторингу 
діяльності.  

Об’єкти оверсайту: платіжні організації платіжних систем (за всіма платіжними системами), 
учасники платіжних систем в тому числі створені нерезидентами, оператори та учасники ринку 
платіжної інфраструктури, платіжні засоби та інструменти. 
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темі, які повинні враховувати бізнес-цілі платіжної 
системи й ринкової кон’юнктури;

4. Наявність інструментів з управління ризиками 
в платіжній системі, які враховують ідентифікацію, 
аналіз й оцінювання величини ризику та прийняття 
управлінських рішень;

5. Організація ефективності системи управління 
ризиками, які генеруються використанням платіж-
них систем залежить від раціонального внутрішнього 
контролю, відповідність законодавчій базі, правилам 
організації роботи платіжних систем, використан-
ням всіх елементів контролю, моніторингу й аудиту 
діяльності [10].

Для забезпечення стабільного функціонування 
платіжних систем у разі виникнення ризиків, повин-
на бути реалізована ефективна система управління 
ризиками із врахуванням всіх можливих сценаріїв 
впливу, як мікро- так і макроекономічних чинни-
ків, які можуть спричинити значні втрати на всіх 
рівнях управління. Забезпечення й створення всіх 
необхідних умов відноситься до компетенцій й ос-
новних завдань органів державного управління, 
значну роль в даному процесі відграє Національний 
банк України, завдяки стимулюванню розвитку 
платіжних систем крізь призму виконання своїх 
концептуальних функцій.

Концептуальні засади здійснення нагляду (овер-
сайту) за платіжними системами України представ-
лено на рис. 1.

Основної й невід’ємною функцією національного 
банку України є забезпечення фінансової стабіль-
ності в умовах невизначеності й волатильності зо-
внішнього середовища, ризику є нагляд (оверсайт) 
за платіжно- розрахунковими системами [11].

Нагляд, або оверсайт за платіжними та розрахун-
ковими системами, які діють на території країни 
в фінансовому секторі передбачає моніторинг, оціню-
вання платіжних систем, визначення їх системності 
й ініціювання всіх регламентуючих дій стосовно їх 
діяльності.

Із представленого вище, варто зауважити, що 
здійснення нагляду (оверсайту) за діяльністю пла-
тіжних систем повинно базуватись на ключових 
принципах, а саме: 1) транспарентність — опри-

люднення центральним банком основних результа-
тів проведення нагляду й регулювання платіжних 
систем; 2) відповідність міжнародним стандартам — 
використанням центральним банком міжнародних 
стандартів регулювання та нагляду за платіжно- 
розрахунковими системами; 3) послідовність здійс-
нення оверсайту — стандарти нагляду й регулювання 
платіжно- розрахункових систем повинні імплемен-
туватись послідовно в усіх платіжно- розрахункових 
системах не залежно від форми власності; 4) ефектив-
ність повноважень — наявність всіх необхідних ком-
петентних повноважень в центральних банків для 
здійснення оверсайту за платіжно- розрахунковими 
системами; 5) безпечність діяльності — забезпечення 
безпеки й ефективності здійснення платежів через 
платіжні системи шляхом співпраці між централь-
ними банками та органами державної влади [13].

В Україні оверсайт платіжних систем є відносно 
новим напрямом діяльності Національного бан-
ку України, аналіз законодавчих та нормативно- 
правових документів, які регулюють діяльність 
платіжних систем дозволяє констатувати, що ре-
алізація функції нагляду (оверсайту) відбувається 
із врахуванням признаних на міжнародному рівні 
принципів, методів й інструментів, які враховують 
загрози безпеки й зростання рівня ризиків.

Варто зауважити, що фінансова діяльність й ви-
користання платіжних систем за своєю природою 
є не детермінованими й апріорі їй притаманна во-
латильність мікро- та макроекономічного чинни-
ків впливу та ризикованість, як результат впливу 
зазначених факторів, що обумовлює необхідність 
топ-менеджменту банків постійно модернізувати й 
використовувати інноваційні методи та інструменти 
управління ризиками.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Таким чином, в умовах невизначеності й волатиль-
ності навколишнього середовища для банківських 
установ стратегічним аспектом повинна бути здат-
ність й уміння топ-менеджменту ефективно орга-
нізовувати свою діяльність й платіжних систем та 
раціональне їх використання, оцінювати можливості 
та рівні ризиків, які можуть породжуватись, а при 
неефективному управлінні й реалізовуватись.
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КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ  
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ  

ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ РОБОЧОЇ СИЛИ

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ  

УМЕНЬШЕНИЯ ПОТЕРЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

THE CONCEPT OF FORMING  
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS  

FOR REDUCING LABOR LOSSES

Анотація. Людський потенціал становить першооснову національного багатства кожної країни, що одночасно ви-
ступає рушійною силою і метою економічного зростання. Як відомо, в економіці людині відводиться центральне місце 
у системі виробничих зв’язків як одного із факторів виробництва. Тому, збереження та ефективне використання робочої 
сили в суспільному виробництві є найважливішою передумовою стабільного зростання будь-якої країни. При цьому 
надзвичайно важливо забезпечити наявність механізму управління цього процесу та вироблення державними органами 
влади, різними інституціями системних заходів щодо попередження та зменшення обсягів втрат робочої сили. Метою 
статті є розкриття моделі та структури організаційно- економічного механізму зменшення втрат робочої сили як фактору 
економічного зростання в Україні шляхом визначення його основних засад, структури та основних напрямів реалізації. 
У статті обґрунтовано концептуальні основи формування організаційно- економічного механізму зменшення втрат робо-
чої сили, дія якого буде спрямована на зменшення негативного впливу детермінант на процеси формування, розподілу 
(перерозподілу) та використання робочої сили. Визначено основну мету його функціонування, індикатори та критерії 
оцінювання результативності, об’єкти та суб’єкти управління, підмеханізми, стратегічні завдання, в рамках яких повинні 
розроблятися конкретні заходи щодо зменшення рівня передчасної смертності, еміграції, інвалідності, безробіття та еко-
номічної неактивності населення. Дослідження дозволило визначити такі цілі досліджуваного механізму як: забезпечення 
збереження та розширення потенціалу робочої сили; забезпечення реалізації прав громадян на працю та розширення 
можливостей їх зайнятості; забезпечення принципів гідної праці на робочому місці. Ключовим критерієм оцінювання ре-
зультативності заходів є система таких показників як: зростання виробництва на душу населення; зростання споживання 
на душу населення; зростання перевищення виробництва над споживанням на душу населення.

Ключові слова: економічне зростання, людський потенціал, робоча сила, механізм, організаційно- економічний механізм.
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Аннотация. Человеческий потенциал составляет первооснову национального богатства каждой страны, одновремен-
но выступает движущей силой и целью экономического роста. Как известно, в экономике человеку отводится централь-
ное место в системе производственных связей как одного из факторов производства. Поэтому, сохранение и эффектив-
ное использование рабочей силы в общественном производстве является важнейшей предпосылкой стабильного роста 
любой страны. При этом очень важно обеспечить наличие механизма управления этого процесса и выработки государ-
ственными органами власти, различными институтами системных мер по предупреждению и уменьшению объемов по-
терь рабочей силы. Целью статьи является раскрытие модели и структуры организационно- экономического механизма 
уменьшения потерь рабочей силы как фактора экономического роста в Украине путем определения его основных прин-
ципов, структуры та основных направлений реализации. В статье обоснованы концептуальные основы формирования 
организационно- экономического механизма уменьшения потерь рабочей силы, действие которого будет направлена 
на уменьшение негативного влияния детерминант на процессы формирования, распределения (перераспределения) и 
использования рабочей силы. Определена основная цель его функционирования, индикаторы и критерии оценки резуль-
тативности, объекты и субъекты управления, подмеханизмы, стратегические задачи, в рамках которых должны разра-
батываться конкретные меры по уменьшению уровня преждевременной смертности, эмиграции, инвалидности, безра-
ботицы и экономической неактивности населения. Исследование позволило определить следующие цели исследуемого 
механизма: обеспечение сохранения и расширения потенциала рабочей силы; обеспечение реализации прав граждан 
на труд и расширения возможностей их занятости; обеспечения принципов достойного труда на рабочем месте. Ключе-
вым критерием оценки результативности мероприятий является система таких показателей: рост производства на душу 
населения; рост потребления на душу населения; рост превышение производства над потреблением на душу населения.

Ключевые слова: экономический рост, человеческий потенциал, рабочая сила, механизм, организационно- 
экономический механизм.

Summary. Human potential is at the heart of each country’s national wealth, which is at the same time the driving force 
and goal of economic growth. As you know, in the economy of man is central to the system of industrial relations as one of the 
factors of production. Therefore, the preservation and efficient use of labor in social production is a crucial prerequisite for the 
sustainable growth of any country. At the same time, it is extremely important to ensure that there is a mechanism for manag-
ing this process and for the state authorities, various institutions to establish systematic measures to prevent and reduce the 
amount of labor losses. The purpose of the article is to reveal the model and structure of organizational and economic mech-
anism for reducing labor losses as a factor of economic growth in Ukraine by defining its basic principles, structure, principles, 
main directions of implementation. In the article the conceptual bases of formation of organizational and economic mechanism 
of reduction of labor losses are substantiated, the action of which will be directed on reducing the negative influence of de-
terminants on the processes of formation, distribution (redistribution) and use of labor. The main purpose of its functioning, 
indicators and criteria of performance evaluation, objects and subjects of management, sub-mechanisms, strategic tasks within 
which specific measures should be developed to reduce the level of premature mortality, emigration, disability, unemployment 
and economic inactivity of the population. The study identified the following key goals: ensuring the conservation and enhance-
ment of workforce capacity; ensuring the realization of citizens’ rights to work and expanding their employment opportunities; 
ensuring the principles of decent work in the workplace. The key criterion for evaluating the effectiveness of measures is a sys-
tem of indicators: increase in output per capita; per capita consumption growth; an increase in excess production per capita.

Key words: economic growth, human potential, labor force, mechanism, organizational and economic mechanism.

Постановка проблеми. Для економічної науки, 
що досліджує реальну дійсність, головними 

цілями є не тільки пояснення процесів, явищ, тен-
денцій, фактів і прогноз варіантів подій, що само по 
собі надзвичайно важливо, але і також вироблення 
конкретних дій (рішень, механізмів, моделей, ін-
струментів, заходів) у напрямку життєдіяльності. 
З огляду на те, що ефективність використання ро-
бочої сили і інтенсивність процесу її відтворення 
мають першочергове значення для реалізації конку-
рентних переваг будь-якої економіки, формування 
організаційно- економічного механізму державного 

управління кількісного збереження трудового по-
тенціалу, в умовах, що склалися в Україні (висо-
кий рівень передчасної смертності, а також високі 
показники не участі в економічній діяльності), є на 
сьогодні пріоритетним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові 
публікації з проблем модернізації державного управ-
ління спрямованого на розвиток людського потенці-
алу поширені в Інституті демографії та соціальних 
досліджень НАН України (Е. М. Лібанова, О. В. Ма-
карова, І. О. Курило та ін. [1]). Також, сучасні недо-
ліки та перешкоди системи державного управління 
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щодо збереження формування, використання та 
розвитку людського потенціалу висвітлено в працях 
таких українських науковців як О. Ф. Новікової, 
О. Г. Сидорчук [2] та багато ін. Конкретні заходи 
державної політики з метою сприяння розвитку та 
недопущення втрат трудового потенціалу, зокрема 
його кількісної складової — чисельності робочої сили 
потребують подальшої розробки та обґрунтування.

Метою статті є розкриття моделі та структури 
організаційно- економічного механізму зменшення 
втрат робочої сили як фактору економічного зростан-
ня в Україні шляхом визначення його основних 
засад, структури, принципів, основних напрямів 
та етапів реалізації.

Виклад основного матеріалу. Термін «механізм» 
використовується в науковій літературі, в тому числі 
економічній, досить давно. Ще К. Маркс при до-
слідженні великого виробництва при капіталізмі 
використовував дефініцію «економічний механізм» 
[3, с. 19]. В сучасних економічних дослідженнях ка-
тегорія механізму широко використовується в різних 
сферах. Іноді під механізмом розуміють «сукупність 
станів системи» або «головний рушій розвитку (го-
ловний елемент структури системи, особливості його 
взаємодії з іншими елементами)» [4, c. 26]. І які б 
ми не використовували джерела, різні визначен-
ня терміну «механізм» в основі своїй вони мають 
загальне: механізм — це безліч взаємопов’язаних 
структурних одиниць, які надають об’єкту руху. При 
цьому виділяються два підходи: перший — механізм 
може розглядатися як сукупність елементів, які 
впливають на розвиток об’єкта; другий, — як взає-
мозв’язок і взаємодія елементів, які забезпечують 
розвиток об’єкта. Як економічне явище «механізм» 
застосовується в таких чотирьох значеннях: 1) як 
сукупність цілеспрямованих впливів; 2) як взає-
мозв’язок і взаємодія сукупності факторів; 3) як 
комплекс послідовних заходів; 4) як сукупність 
закономірних зв’язків і відносин [5, с. 38].

Механізм, також, може бути комплексним і мати 
в собі декілька самостійних механізмів. Поняття 
«механізм», як правило, використовується в поєд-
нанні з термінами «економічний», «організацій-
ний», «соціально- економічний» та «організаційно- 
економічний». Щодо «організаційно- економічного 
механізму», то як правило, даний термін, в еконо-
мічній літературі застосовується для окреслення 
організаційних елементів економічного механізму. 
Своєю чергою, «економічний механізм» можна ви-
значити як систему економічних заходів, форм, 
методів, спрямованих на вдосконалення системи 
управління, виробничо- організаційних відносин, 
забезпечення збалансованості інтересів суб’єктів 

господарювання, загальнодержавних цілей та со-
ціальних результатів [6, с. 211]. Наразі, більшість 
дослідників розглядають його як систему, в осно-
ву якої вкладають сукупність окремих елементів, 
таких як цілі, функції, важелі, принципи, методи, 
інструменти й форми.

Втрати робочої сили окреслюється нами за двома 
підходами: 1) ресурсний — природне та міграційне 
скорочення населення економічно- активного віку та 
кількість осіб, які повністю втратили працездатність 
(отримали інвалідність); 2) процесний — нераціо-
нальність використання працездатного населення 
економічного активного віку через безробіття, еко-
номічну пасивність, вимушену неповну зайнятість 
та тимчасову непрацездатність.

Таким чином, розглянувши визначення поняття 
«механізм», «організаційно- економічний механізм» 
та сутність «втрати робочої сили» можна сформувати 
власне бачення «організаційно- економічного меха-
нізму зменшення втрат робочої сили», — як системи 
дії заходів (з використанням дієвих організаційно- 
економічних інструментів, методів державного 
управління) у напрямку та цілеспрямованому 
впливу на детермінанти втрат робочої сили, що 
прямо чи опосередковано забезпечують максималь-
не збереження кількісного потенціалу робочої сили 
та зростання можливостей її ефективного ви-
користання, задля забезпечення довготривалого 
економічного зростання.

Виходячи з традиційних поглядів на систему 
управління трудовим потенціалом, як складової 
частини управління соціально- економічним роз-
витком держави, організаційно- економічний меха-
нізм зменшення втрат робочої сили є одним із його 
складових (відповідає за збереження його кількісної 
складової) (рис. 1).

При дослідженні втрат робочої сили, необхідно 
спиратися на методологічні положення про трьох 
фазну структуру процесу її відтворення: формуван-
ня, розподілу і використання. У цьому визначенні 
з’являються певні ознаки управлінської технології 
терміну «механізм» — як послідовність процесів.

Фаза формування робочої сили включає: природ-
не відтворення населення; придбання самої здатності 
до праці за допомогою загальної та фахової освіти, 
первинної професійної підготовки; відновлення й 
розвиток здатності до праці; міграційний приріст 
(скорочення). На даній фазі формується потенціал 
вхідних потоків робочої сили на ринок праці.

Фаза розподілу (перерозподілу) — розподіл і пе-
рерозподіл сукупної робочої сили по сферах, галузях 
і територіях, розміщення працівників на робочих 
місцях. Розподіл включає залучення до національної 
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економіки нових працівників, що закінчили на-
вчальні заклади, а також економічно неактивних 
чи безробітних внаслідок скорочення, звільнення, 
банкрутства та інших причин. У системі ринкової 
економіки ця фаза забезпечується функціонуванням 
ринку праці, рухом робочої сили по потоках на ньому.

Фаза використання робочої сили включає тру-
дову діяльність, у процесі якої безпосередньо реалі-
зується робоча сила як здатність до праці. Ця фаза 
полягає у використанні робочої сили на підпри-
ємствах, в установах та організаціях і в економіці 
країни взагалі.

Таким чином, організаційно- економічний меха-
нізм зменшення втрат робочої сили може містити 
у собі три окремі, проте, взаємопов’язані (результати 
одного впливають на початковий стан іншого) ме-
ханізми: на фазі формування робочої сили; на фазі 
її розподілу; на фазі використання робочої сили.

Організаційно- економічний механізм зменшен-
ня втрат робочої сили як будь-який господарський 
механізм, у межах своїх дій повинні реалізувати 
відповідну мету, шляхом вирішення певних завдань 
за допомогою функцій управління та передбачає 
застосування відповідних принципів; об’єднує бло-
ки та елементи, взаємодія яких забезпечує ціле-
спрямований вплив на виявлення (встановлення 
причинно- наслідкового зв’язку), усунення чи зни-
ження рівня факторів, що детермінують втрати 
робочої сили (рис. 2). Своєю чергою, «детермінанти 
втрат робочої сили» — несприятливі умови, різного 
походження та характеру дії (структурні, інститу-
ційні, виробничі, поведінкові та інші), вплив яких 
(кожної окремо або сукупний) визначають рівень 
абсолютних втрат робочої сили та її недовикори-
стання в суспільному виробництві.

Також, не можна не враховувати, що на результа-
ти діяльності всіх блоків організаційно- економічного 
механізму відбувається зворотний вплив усіх де-
термінант.

З точки зору функціонального підходу, та до-
тримуючись традиційного представлення структур 
організаційно- економічного механізму для еконо-
мічної науки, ми погоджуємось з тим, що у структурі 
організаційно- економічного механізму зменшення 
втрат робочої сили повинні виокремлюватися такі 
структурні підсистеми: система цілей і завдань, 
функціональна система, система забезпечення 
рис. 3.

Система цілей і завдань організаційно- еконо-
мічного механізму зменшення втрат робочої сили 
повинна містити мету та основні завдання, на які 
скеровуються дії щодо управління, а також крите-
рії оцінки та індикатори, за якими можна судити, 
що зусилля механізму правильно скеровується на 
досягнення мети.

Кінцева мета даних організаційно- економічних 
механізмів полягає в максимальному збереженні 
кількісного потенціалу робочої сили та забезпеченні 
її тривалої трудової діяльності.

На сьогодні ключові стратегічні орієнтири 
(табл. 1) з досліджуваної нами проблеми окреслені 
у «Цілях Сталого Розвитку (ЦСР) — Україна» [7], 
які розроблені на основі адаптації до глобальних 
Цілей Сталого Розвитку, затверджених на Саміті 
ООН зі сталого розвитку у 2015 р. [8].

Припинення трудової діяльності на території 
країни від еміграції, передчасної смертності, безро-
біття, інвалідності, економічної пасивності, а також 
від тимчасової непрацездатності стає причиною 
щорічного недоотримання величини суспільного 

Рис. 1. Місце організаційно- економічного механізму зменшення втрат робочої сили  

в системі механізмів вищого рівня

Джерело: складено автором
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продукту (ВВП), зокрема його чистих вигід, які 
можна виміряти як різницю між потенційним вироб-
ництвом та споживчими витратами. Таким чином, 
ключовим критерієм оцінювання результативності 
заходів організаційно- економічних механізмів змен-
шення втрат робочої сили як фактора економічного 
зростання є система зображена на рис. 4.

Для досягнення мети необхідна реалізація таких 
стратегічних завдань:

1. Фаза формування (збереження) робочої сили: 
Стратегічна мета — забезпечення збереження 
та розширення потенціалу робочої сили. Завдан-
ня: 1) створення умов щодо здорового і довготри-
валого життя; 2) створення сприятливих умов для 
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Рис. 2. Концептуальна модель дії організаційно- економічного механізму зменшення втрат робочої сили

Джерело: складено автором

Таблиця 1
Індикатори зменшення втрат робочої сили згідно ЦСР в Україні

Індикатор Цільові значення

Ціль 3: Міцне здоров’я і благополуччя

3.5.1 Ймовірність померти в 20–64 роки, чоловіки, ‰
2015 р. — 389; 2020 р. — 360
2025 р. — 330; 2030 р. — 290

3.5.2 Ймовірність померти в 20–64 роки, жінки, ‰
2015 р. — 155; 2020 р. — 150
2025 р. — 140; 2030 р. — 130

Ціль 8: Гідна праця та економічне зростання

8.3.1 Рівень зайнятості населення віком 20–64 роки, %
2015 р. — 64,4; 2020 р. — 66,0
2025 р. — 68,0; 2030 р. — 70,0

8.4.1 Частка молоді, яка не працює, не навчається і не набуває профе-
сійних навичок, у загальній чисельності осіб віком 15–24 роки, %

2015 р. — 17,7; 2020 р. — 17,0
2025 р. — 16,5 р. 2030 р. — 15,5
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попередження безповоротного відтоку людських 
ресурсів за межі країни; 3) розширення можливостей 
здобуття освіти (професійної освіти). Забезпечення 
її відповідності потребам ринку праці.

2. Фаза розподілу/перерозподілу: Стратегічна 
мета — забезпечення реалізації прав громадян на 

працю та розширення можливостей їх зайнятості. 
Завдання: 1) стимулювання збільшення реальної 
пропозиції робочої сили (збільшення рівня еконо-
мічної активності населення); 2) стимулювання 
збільшення попиту на робочу силу (збільшення 
кількості робочих місць); 3) збалансування попиту 

 

Система цілей і завдань 
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завдання 
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Фаза формування та збереження 
потенціалу робочої сили 
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 - інформаційно-аналітичне забезпечення;  
- методичне забезпечення та ін. 

Рис. 3. Функціональні складові (підсистеми) організаційно- економічного механізму зменшення втрат робочої сили

Джерело: складено автором
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і пропозиції робочої сили (зростання рівня зайня-
тості).

3. Фаза використання: Стратегічна мета — за-
безпечення принципів гідної праці на робочому місці. 
Завдання: 1) забезпечення ефективного залучення 
робочої сили до суспільного виробництва; 2) забез-
печення створення сприятливих та безпечних умов 
трудової діяльності; 3) забезпечення створення сис-
теми мотивації до трудової діяльності безпосередньо 
на робочому місці.

Мета функціонування організаційно- економічних 
механізмів зменшення втрат робочої сили досягаєть-
ся шляхом реалізації таких функцій управління як 
планування, організація, мотивація, моніторинг, 
аналіз та контроль.

Ядром досліджуваних механізмів є економічні 
інструменти, що являють собою способи впливу 
на негативну дію детермінант втрат робочої сили. 
Їх слід розглядати в формі «пакетного набору» з ме-
тодів (прямих та непрямих: заборони, обмежен-
ня, стимули, регламентація діяльності, програми 
тощо) та економічних важелів (бюджетно- податкові 
(фіскальні), фінансово- кредитні, цінові та ін.)

Процес формування організаційно- економічних 
механізмів зменшення втрат робочої сили повинен 
передбачати дотримання таких основних принципів 
функціонування, як: цілеспрямованості — передба-
чає створення системи, в якій всі елементи склада-
ють єдиний механізм, що спрямований на досягнен-
ня кінцевої мети; функції управління формуються 
і змінюються відповідно до цілей її досягнення; 
оперативності — розробка відповідних у часі захо-
дів щодо попередження втрат та їх впровадження, 
тобто зменшення лагу між розробкою рішень та їх 
безпосередньою реалізацією; комплексності та 
взаємодії — систему організаційно- економічного 
механізму слід розглядати як єдність усіх складових 
(елементів) у певному порядку та взаємозв’язку, 
охоплюючи при цьому всі стадії відтворення робо-

чої сили: формування, розподілу, використання. 
Тобто, необхідна послідовність та комплексність 
управлінських дій. Наприклад, прийняття заохо-
чувальних демографічних заходів щодо зростання 
народжуваності збільшує число жінок, які пере-
бувають у відпустках по догляду за дитиною, тому 
для пришвидшення та полегшення повернення їх 
на ринок праці необхідні дієві заходи політики за-
йнятості. Також, необхідно, щоб старше покоління 
могло піклуватися про своїх онуків (а не навпаки), 
а цього важко досягти без покращення системи охо-
рони здоров’я України; децентралізації — принцип 
передбачає цивілізовану взаємодію централізації 
та децентралізації в управлінні. Забезпечується 
за умови гармонізації їх інтересів, а також чіткого 
визначення завдань, функцій, пріоритетів, повно-
важень і відповідальності кожного рівня; ефектив-
ності — ефективне використання ресурсів у процесі 
реалізації механізму та забезпечення збереження 
стійкого результату; інноваційності — пошук нових 
методів і інструментів регулювання, спрямованих 
на збереження та розширення трудового потенціалу 
країни; гнучкості — оперативна адаптація механіз-
му до змін соціально- економічної ситуації в країні, 
що потребує своєчасного коригування; соціальності, 
інклюзивності реалізованих заходів та відпові-
дальності керуючої системи. Досягнені результати 
економічного зростання має відчути кожен член 
суспільства, охоплювати усі сфери його життя.

Висновки. Організаційно- економічний механізм 
зменшення втрат робочої сили є складовим системи 
управління трудовим потенціалом країни, дія якого 
спрямована на максимальне збереження кількісного 
потенціалу робочої сили та забезпечення її тривалої 
трудової діяльності. Проведене дослідження його 
концептуальних основ формування подано у три-
рівневій організаційній структурі за фазами відтво-
рення робочої сили, що функціонує, спираючись на 
принципи та функції управління, з урахуванням 

 

𝐐𝐐
𝑺𝑺
⇒𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎  – зростання суспільного виробництва на душу населення; 

𝑪𝑪
𝑺𝑺
⇒𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎  – зростання суспільного споживання на душу населення; 

(𝑸𝑸−𝑪𝑪)
𝑺𝑺

⇒𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎  – перевищення виробництва над споживанням на душу населення. 

 

Рис. 4. Ключовий критерій оцінювання результативності заходів організаційно- економічних механізмів 

зменшення втрат робочої сили

Джерело: складено автором
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оцінки стану та детермінантів впливу на втрати 
робочої сили.

Продовження наукових розвідок за даною пробле-
матикою, полягає розробленні системи конкретних 

заходів (з відповідним набором інструментів, мето-
дів, тощо) щодо попередження та зменшення рівня 
втрат робочої сили на всіх фазах її відтворення: фор-
мування, розподіл (перерозподіл) та використання.
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ЛОГІСТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ  
ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ:  

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ  

ОТРАСЛИ: МЕХАНИЗМ И ПЕРСПЕКТИВЫ

LOGISTIC INTERACTIONS BETWEEN  
GAS TRANSMISSION ENTITIES: THE MECHANISM  

OF IMPLEMENTATION AND PROSPECTS

Анотація. В статті здійснено спробу систематизувати підходи до логістичної взаємодії між суб’єктами газотранспортного 
призначення, що дозволило представити авторами механізм логістичної взаємодії, які базуються на оцінці взаємодії між 
суб’єктами ринку природного газу та логістичної системи ці газотранспортної галузі, де особливого значення згідно нашої 
гіпотези належить ти заці ним процесом на газотранспортних підприємствах. В результаті нашого дослідження вдалося 
суттєво збагатити теоретичні та практичні знання та уявлення в аспектах: значущості стратегічного сценарію розвитку 
векторів газового ринку включаючи газотранспортну систему; формування синергетичного ефекту логістичного ланцюга 

РЕ
ГІ

О
Н

АЛ
ЬН

А 
ЕК

О
Н

О
М

ІК
А

Re
gi

on
al

 e
co

no
m

ic
s



47

// Regional economics //
// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Economic sciences» // № 3 (35), vol. 2, 2020

в напрямі безперебійності газових потоків принциповість складання найоптимальніших логістичних маршрутів; мінімізація 
втрат газотранспортних підприємств від логістичної взаємодії. Особливе значення в процесі дослідження відводиться ролі 
та значимості «логістичної взаємодії» в контексті плановості, мотивації, організації та моніторингу, а також контролю над 
транспортуванням газових ресурсів. В свою чергу елементом «логічної взаємодії» пропонуємо вважати «інформаційне 
забезпечення», яке покликане виконувати функціональні зобов’язання задля бачення та прогнозування векторів розвитку 
газового ринку та розвитку самих газотранспортних підприємств, підвищення рівня якісних показників природнього газу 
та послуг по його транспортуванню, моніторинг ринкового середовища наявності альтернативних енергоносіїв. Наше 
бачення дозволяє представити увазі сформовану гіпотезу «логістичної взаємодії» шляхом взаємодії між собою чотирьох 
блоків: інформаційно- логістичного, витратно- технологічного, контрактного та регулюючого. Це в свою чергу дозволятиме 
цілісно поєднувати складові запропонованого нами логістичного ланцюга, де кожен з блоків є прямо, або опосередковано 
дотичними до іншого прямими та зворотними зв’язками в єдиному потоці переміщення газових ресурсів.

Ключові слова: газотранспортна система, інформаційна мережа, логістична взаємодія, синергетичний ефект, кон’юнк-
тура ринку, газорозподільні підприємства.

Аннотация. В статье предпринята попытка систематизировать подходы к логистическому взаимодействию между 
субъектами газотранспортного назначения, что позволило представить авторами сам механизм логистического взаимо-
действия что основаны на оценке взаимодействия между субъектами рынка природного газа и логистической системой 
газотранспортной отрасли. В результате нашего исследования удалось существенно обогатить теоретические и практи-
ческие знания, а так же представления в аспектах: значимости стратегического сценария развития векторов газового 
рынка включая газотранспортную систему; формирования синергетического эффекта логистической цепи в направлении 
бесперебойности газовых потоков принципиальность составления оптимальных логистических маршрутов; минимиза-
ция потерь газотранспортных предприятий от логистического взаимодействия. Особое значение в процессе исследова-
ния отводится роли и значимости «логистического взаимодействия» в контексте плановости, мотивации, организации и 
мониторинга, а также контроля над транспортировкой газовых ресурсов. В свою очередь элементом «логической взаи-
модействия» предлагаем считать «информационное обеспечение», которое призвано выполнять функциональные обяза-
тельства для видения и прогнозирования векторов развития газового рынка и развития самих газотранспортных пред-
приятий, повышение уровня качественных показателей природного газа и услуг по его транспортировке, мониторинг 
рыночного среды наличии альтернативных энергоносителей. Наше видение позволяет представить вниманию сложившу-
юся гипотезу «логистического взаимодействия» путем взаимодействия между собой четырех блоков: информационно- 
логистического, расходно- технологического, контрактного и регулирующего. Это в свою очередь позволит целостно 
сочетать составляющие предложенного нами логистической цепи, где каждый из блоков является прямо или косвенно 
причастными к другому прямыми и обратными связями в едином потоке перемещения газовых ресурсов.

Ключевые слова: газотранспортная система, информационная сеть, логистическая взаимодействие, синергетиче-
ский эффект, конъюнктура рынка, газораспределительные предприятия.

Summary. The article attempts to systematize the approaches to logistic interaction between the subjects of gas transporta-
tion purpose, which allowed to present to the authors a mechanism of logistic interaction based on the evaluation of the interac-
tion between the subjects of the natural gas market and the logistic system of these gas transport industries, where our hypothesis 
is of particular importance. you are interested in the process at gas transportation companies. As a result of our research, we have 
been able to substantially enrich the theoretical and practical knowledge and ideas in the following aspects: the importance of the 
strategic scenario for the development of gas market vectors, including the gas transportation system; formation of the synergistic 
effect of the logistics chain in the direction of uninterrupted gas flows, the principle of drawing up the most optimal logistics routes; 
minimization of losses of gas transportation enterprises from logistical interaction. Of particular importance in the research pro-
cess is the role and importance of «logistical interaction» in the context of planning, motivation, organization, and monitoring, 
as well as control over the transportation of gas resources. In turn, we propose to consider as an element of «logical interaction» 
«information support», which is intended to fulfill functional obligations for the purpose of seeing and forecasting vectors of gas 
market development and development of gas transportation enterprises, improving the level of quality indicators of natural gas 
and its transportation services, monitoring of the market environment of availability of alternative energy carriers. Our vision 
allows us to present the formed hypothesis of «logistical interaction» through the interaction of four blocks: information- logistic, 
cost-technological, contract and regulatory. This, in turn, will allow us to integrate the components of our proposed logistics chain, 
where each of the blocks is directly or indirectly involved in the other by direct and feedback links in a single flow of gas resources.

Key words: gas transportation system, information network, logistic interaction, synergistic effect, market conditions, gas 
distribution companies.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. Важ-
ливість логістичних процесів та їх взаємодії, як 

складової частини управлінсько- організаційних про-
цесів на суб’єктах газотранспортної галузі є загально-
прийнятою та необхідною умовою стабільного функ-
ціонування та розвитку підприємницьких структур. 
Оскільки логістична політика підприємств лежить 
в площині інноваційної спрямованості діяльності 
організацій, варто відмітити необхідність застосу-
вання певної системності в цій царині. Системність 
логістичної спрямованості діяльності газотранспорт-
них та газорозподільних підприємств має бути про-
цесом безперервного відтворення з етапністю своєї 
реалізації, тобто чіткістю цілей логістичних засад.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоре-
тичні, практичні та методологічні сторони логістич-
ної взаємодії підприємств досліджено в працях таких 
вчених, як Л. Логіненко, А. Мартинова та О. Пав-
лова. Чималу палітру наукової новизни було опра-
цьовано в наукових працях В. Купчака, С. Груб’як 
[3; 6; 7; 9]. Однак, не дивлячись на достатній масив 
змістовного наповнення використання логістичних 
підходів між суб’єктами газотранспортної галузі, 
слід відмітити, що результати їх дослідження не 
носять системний характер, а окреслені питання 
потребують глибшого аналізу, структурованого та 
практичного використання.

Формування цілей статті: Систематизувати під-
ходи до впровадження логістичної взаємодії між 
суб’єктами газотранспортної галузі до об’єктивно 
обумовленої гіпотези.

Мета в свою чергу, охоплює комплекс завдань, 
які було реалізовано в ході дослідження:

 – аналіз газотранспортної системи в напрямі необ-
хідності логістичної взаємодії;

 – здійснити оцінку взаємодії суб’єктів ринку при-
роднього газу з логістичною системою газотран-
спортних підприємств;

 – розглянути передумови формування комплексної 
інформаційної мережі;

 – довести синенергетичний ефект на формування 
впливу логістичної системи на мінімізацію витрат 
підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Логіс-

тична взаємодія газотранспортної галузі в умовах 
строковості кон’юнктури ринку дозволяє об’єднати 
зусилля операційних, інвестиційних та фінансових 
видів діяльності підприємств та її інфраструктурних 
сегментів та в свою чергу дозволить досягти синер-
гетичного ефекту. Що зрештою і окреслює цінність 
доведеної нами гіпотези нижче.

Буде вірним розуміння «логістичної взаємодії» 
в контексті плановості, організації, моніторингу та 

контролю над передачею газових ресурсів до спо-
живачів по найоптимальніше вигідних маршру-
тах, при обранні найдоцільніших інформаційних 
потоків. Логістичне переміщення газових ресурсів 
слід розглядати в двох аспектах: дієвому, на яко-
му відбувається розподіл газових ресурсів шляхом 
перевезення, зберігання, розподілу газу та інститу-
ційному, який обумовлює вибір каналу збуту роз-
поділу, згодом його моніторингу та контролю над 
подальшою діяльністю [5].

Дієвий аспект забезпечує логістичну передачу 
газових ресурсів магістральними та розподіль-
ними газовими проводами та осередками збері-
гання газу. В свою чергу дієвий аспект включає 
в себе: логістику транспортування газу, логістику 
підземних сховищ та резервів, а також логістику 
газорозподілу. Інституціональний аспект, в свою 
чергу формує взаємозв’язок між структурними 
логістичними елементами, які включають наступні 
компоненти:

 – cамі газодобувні підприємства;
 – газотранспортні підприємства, які по своїй суті є 

дочірними підприємствами ПАТ «Укртрансгаз» 
по зберіганню природного газу;

 – газорозподільні підприємства, які передають га-
зові ресурси розподільними газопроводами до 
споживача та підпорядковуються НАК «Нафтогаз 
України»;

 – розрахункові центри- ДК «Газ України», який 
орієнтований для оплати спожитих обсягів газу;

 – оптові імпортери природного газу, серед яких 
дилери «Укргазвидобування» і державні та не-
державні газові трейдери;

 – страхові компанії, банки та консалтингові цент
Візуалізовано схему оцінки взаємодії суб’єктів 

ринку природнього газу на логістичну систему га-
зотранспортних підприємств, яку представлено 
нами на рис. 1.

Важливим елементом оцінки взаємодії суб’єктів 
та логістичної мережі є формування комплексної 
інформаційної системи. Саме інформаційна систе-
ма покликана виконати ряд важливих завдань на 
підприємствах газотранспортного призначення:

 – бачення векторів розвитку газового ринку та стра-
тегії розвитку газотранспортних підприємств;

 – налагодження системи функціонування та в 
майбутньому безперебійності логістики газових 
потоків;

 – прокладання найоптимальніших маршрутів;
 – оптимізація споживацького сектору;
 – забезпечення необхідного балансуючого стану між 

потужностями газосховищ та газотранспортної 
мережі;
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 – прогноз потужнісних характеристик діяльності 
регіональної системи транспортування газу та 
зберігання газових сховищ;

 – підвищення якісних показників природнього газу 
та послуг по його транспортуванню;

 – моніторинг ринкового середовища наявності аль-
тернативних енергоносіїв;
Передбачення втрат з логістичної діяльності за 

усталеними тарифами для споживачів [1].
Наше бачення дозволило сформувати гіпоте-

зу інформаційно- логістичної взаємодії шляхом 
систематичного зв’язку між чотирма блоками: 
інформаційно- логістичними; витратно- техноло-
гічним; регулюючим газові потоки; контактним між 
суб’єктами логістичної взаємодії, що нами пред-
ставлено на риc. 2.

Так існуюча та запропонована нами економія 
корпоративних витрат має базуватися на принципі 

мінімізації витрат для суб’єктів газотранспортного 
призначення. Усі витрати господарюючих суб’єктів 
газотранспортної галузі є сукупністю усіх інвести-
ційних вкладень, майже одночасно для забезпечення 
належного рівня обслуговування споживачів. Мі-
німізація витрат являє собою комплексну оцінку 
затрат газотранспортних підприємств, які є учасни-
ками та невід’ємною частиною логістичної взаємодії 
з метою досягнення певних необхідно зумовлених 
знижених витрат. Ці витрати мають здійснюватися 
за певними принципами:

 – структурованості;
 – оптимальності альтернативному вибору;
 – очікуванні логістичних утворень;
 – цілісності.

При умові дотримання вище перелічених прин-
ципів ймовірне цілісне поєднання та керованість 
складових логістичного ланцюга, де кожен з них 

Рис. 1. Схема оцінки взаємодії суб’єктів ринку природного газу та логістичну систему  

газотранспортних підприємств

Джерело: удосконалено автором на основі [8]
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прямо або опосередковано є дотичним до іншого 
в єдиному процесі переміщення газових ресурсів. 
Дана система матиме синенергетичний ефект, який 
доповнюватиметься в інтегрований тип з необхідни-
ми фінансовими, інформаційними та матеріальними 
потоками [4].

Висновки та перспективи. Оскільки до пріоритет-
них видів та напрямів діяльності відносяться видо-
буток, транспортування, зберігання та розподілення 
природнього газу, наші результати дозволяють очі-
кувати економії по всій галузі 15–20% витрат від 
логістичної взаємодії, а це значні можливості для 
скорочення корпоративних втрат підприємствами та 
гнучкого ціноутворення для вже кінцевих споживачів.

Доцільними рекомендаціями щодо мінімізації ви-
трат в логістичному взаємозв’язку будуть наступні:

 – централізований контроль слід здійснювати в 
місцях скупчення найбільших витрат;

 – аналіз та обґрунтування раціоналізму до кожної 
категорії витрат;

 – відсікання нераціональних або альтернативних та 
вторинних трансакційних витрат, які не прино-
сять негайного результату, орієнтуючись на ймо-
вірне покращення в довгостроковій перспективі;

 – врахування комплексної картини ймовірних ри-
зиків газотранспортної системи загалом.
Доведено, що каналами розподілу відбувається 

реалізація різноманітних потоків, основні з яких 
з точки зору логістики є динамічними каналами, які 
заповнюються процесами газорозподілу, фінансових 
потоків, пов’язаних з оплатою вартості реалізованих 
обсягів газових ресурсів та послуг по його транспор-
туванню, а також інформаційним рухом. Саме форму-
вання та безперебійне функціонування логістичного 
ланцюга забезпечуватиме в подальшому надійність 
та якісне існування газотранспортних підприємств.

Рис. 2. Схема гіпотези інформаційно- логістичної взаємодії на газотранспортних підприємствах

Джерело: удосконалено авторами на основі [2]
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PROBLEMS OF RETURNS  
MANAGEMENT IN E-COMMERCE

Summary. This article provides an overview of common returns management problems in e-commerce. The caus-
es of e-commerce reverse material flows appearence have been elucidated. The main advantages of effective returns 
management in e-business are presented. The main difficulties that occur during the product return process are 
outlined. It is grounded that returns management is not basic in organizing logistics flows, and usually is outsourced, 
which ultimately leads to increased costs; there is the purpose for significant investments in the organizing of returns 
management processes; there is the likelihood of significant costs for the restoration of returned goods. But efficient 
returns management gives a lot of benefits to online sellers such as: attracting additional customers through increas-
ing trust in the seller; increasing the likelihood of repeated purchases by consumers who could return the goods with-
out any problems; re-sale of returned products minimizes the losses associated with refusal to purchase an already 
delivered product; reducing the risk of unexpected returns; research on the history of returns of certain goods will 
allow sellers to take measures to improve their quality or refuse appropriate sales in the future. Particularly import-
ant is the need to reasonably minimize the costs of returns management, which can be achieved by: discontinuation 
of sales in “unfriendly markets”; a thorough study of the dynamics of sales and the reasons for the return of goods 
in past periods; the highest informing on the Internet pages about parameters of the product; strengthening of the 
control over the proper packing of the ordered goods; cooperation with proven logistics companies in order to min-
imize possible damage to goods during transportation. Implementation of efficient returns management for online 
sellers will provide an opportunity to effectively update the strategy of supply and sales and will generate additional 
competitive advantages, increasing the level of consumer confidence.

Key words: e-commerce, e-business, returns management, reverse logistics.
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Statement of the problem. The primary consider-
ation for modern e-business entities is the forma-

tion of direct material flows. This is the movement of 
goods from seller to buyer. Typically, all supply chains 
are designed with a focus on the logistics of direct 
material flows. However, it is inevitable the return of 
material flows. This is the result of the return of goods 
to the seller due to failure to meet consumer expecta-
tions. In most cases, this phenomenon in e-commerce 
is caused by the inability to directly familiarize with a 
sample product in the process of online. Sellers usually 
do not take into account the growing possibility of oc-
currence of reverse material flows, and therefore they 
have unpredictable losses from doing business. Also, 
lack of attention to the return policy diminishes the at-
tractiveness of the seller to the consumer, reducing the 

potential sales volume and profitability. Therefore, the 
problem of effective management of reverse material 
flows in the online sales becomes especially relevant.

Analysis of recent researches and publications. 
Nowadays e-commerce is becoming one of the most 
effective tools for selling products and developing 
online entrepreneurship.

The research of the problems of e-commerce is de-
voted to the work of such foreign and domestic sci-
entists: E. Choi [2], N. Chuchko [3], L. Filippova [5], 
O. Haidukova [8], L. Hlinenko [9], V. Kaptsosh [10], 
I. Khovrah [11], G. Kozyts’ka [13], T. Tardaskina 
[17], D. Travis [18].

The problems of logistics flow management have 
been dealt with by the following scientists: O. Bal-
an [1], R. Dekker [4], O. Freydman [6], C. Greve [7], 
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L. Kovalska [12], E. Krykavsky [14], M. Oklander [15], 
D. Rogers [16], S. Uvarov [19], O. Zueva [20].

The focus of these studies is on processes related to 
the movement of goods from the material flow gener-
ator towards the consumer.

Previously unresolved parts of the problem. A spe-
cial attention is given by modern scholars to the man-
agement of direct material flows from online sellers 
to buyers. In the context of doing e-business, the in-
fluence of return material flows increases. This is the 
emergence of goods return due to a failure to meet 
consumer expectations. Research in this area is mostly 
superficial and fragmented, so it is necessary to develop 
methodological tools for effective returns management 
in e-commerce in order to minimize losses and improve 
interaction between online sellers and buyers.

Formulation purposes of article (problem). The 
purposes of the study of the returns management in 
e-commerce are as follows:

 – to review the advantages and disadvantages of 
e-commerce;

 – to find out the need of returns management;
 – to highlight the advantages and disadvantages of the 

implementation of the concept of reverse logistics 
for online sellers;

 – to search for ways to minimize losses caused by goods 
return due to failure to meet customer expectations.
The main material. The development of informa-

tion and communication technologies has led to the 
formation of a fundamentally new type of business — 
e-commerce. The essence of e-commerce is the imple-
mentation of online agreements on the sale of goods 
and services.

Considerable benefits of this type of transaction for 
consumers are the ability to buy from almost anywhere 
in the world; lower prices due to the lack of retail space 
maintenance; the ability to make online purchases at 
any time of the day; the availability of comparison of 
characteristics of goods and services etc.

At the same time, the main disadvantages of im-
plementing online sales agreements are the lack of 
direct ability to inspect the product before making a 
purchase; the inability to receive goods immediately 
after purchase (delivery time required); the relative 
complexity of the procedure for returning a product 
that did not fit certain parameters, or was of poor 
quality, damaged etc.

Sellers who sell goods and services online also receive 
a number of benefits. This is the possibility to find a 
real consumer, regardless of his geographical location. 
There is an opportunity to enter into a business with 
less investment due to the lack of need for construction 
or lease of premises for the sale of goods etc.

However, the disadvantages of this type of busi-
ness for sellers are the lack of direct contact with the 
consumer, which eliminates the presence of a direct 
meeting with the buyer in order to stimulate the pur-
chase; the availability of information about similar 
products from a large number of online sellers makes 
it impossible to maximize profits by expanding the 
price range in the direction of growth. The specificity 
of selling goods online without the ability to directly 
inspect the goods by the buyer leads to a much higher 
number of return of goods due to a failure to meet 
consumer expectations.

Excessive returns on the Internet is one of the big-
gest problems for the e-commerce industry today. In 
2018, total online retail sales in the US amounted to 
about $517 billion, with corresponding returns of $156 
billion (about 30% of all sales) [2]. This staggering 
proportion of returns becomes a real problem for online 
stores, because for each returned item, online stores 
need to arrange return delivery, refund, or shipment 
of a replacement item, repackage, recover, or recycle 
the returned item.

The above prerequisites testify to the feasibility of 
using the concept of reverse logistics in the business of 
online sellers in order to minimize losses and maintain 
their positive image.

Particular attention is needed to clarify the aspect of 
the need for reverse logistics in the business activities 
of sellers in electronic markets. It is a misconception 
that the costs of reverse logistics reduce the profitabil-
ity of companies and do not create additional value, 
but only increase the financial burden on the seller. 
In fact, the consumer, who is informed by the seller of 
the possibility of a trouble-free return of the goods is 
most likely to buy from him even at a price higher than 
a competitor with a non-transparent return policy.

S. Uvarov notes the following: “The main objects 
of management in the system of reverse logistics are 
categories of substandard goods (does not meet the 
passport quality standards, has minor defects and has 
damage while maintaining its functionality), as well as 
illiquid goods (not required by the consumer through 
non-conditioning or loss of value)” [19, p. 45].

It should be noted that scientist’s opinion about 
the highest frequency of substandard goods return is 
only valid for the traditional form of doing business. 
In e-commerce, most of the returns occur when the 
non-defective product does not meet the consumer’s 
expectations. The inability to directly inspect a product 
before concluding an online purchase agreement increas-
es the likelihood of return. The most common refusals 
to purchase are the following discrepancies: sizes and 
colors of clothing and footwear, dimensions of household 
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appliances and furniture, real visual characteristics of 
building materials, certain electronics parameters etc.

According to O. Zueva, reverse logistics is the pro-
cess of returning from the areas of consumption and 
treatment to the areas of production and utilization 
of inventory, which can be provided for resale, reuse, 
repair, and in case of impossibility of carrying out 
these actions — for their proper utilization [20, p.39].

E-commerce reselling is the most common in minimiz-
ing the cost of returns on purchased online goods. There-
fore, special attention needs to be given to the effective 
adjustment of the above processes, including the return 
of goods to an online vendor and their resale, which may 
occur at a previously set price, or, in the case of transport 
damage or defects found, with an appropriate discount. 
Preparation for resale of returned goods usually takes 
longer than when directly received from the manufacturer 
for sale. This is especially true for damaged or defective 
products. The return procedure includes an appropriate 
request from the buyer, return delivery, inspection and, 
if necessary, the resumption of the goods, making the 
resale a long process. In some cases, there is a need to 
reduce the price due to damage or repair of the product. 
Therefore, online sellers need to clearly calculate the 
cost of bringing the product to the appropriate pre-sale 
status, and to decide on the feasibility of these processes 
or the direct disposal of defective products.

Effective e-commerce returns management is a 
powerful tool for customer retention. Non-onetime 
consumers are much more valuable to online sellers. 
This is why a trouble-free return of goods is the way 
of making the consumer a loyal buyer and encouraging 
them to buy again in the future.

There are significant obstacles to the implemen-
tation of returns management in the online business:

 – returns management is not basic in organizing lo-
gistics flows, and it is usually outsourced, which 
ultimately leads to increased costs;

 – there is the purpose for significant investments in 
the organizing of returns management processes;

 – there is the likelihood of significant costs for the 
restoration of substandard goods.
Despite the many obstacles to the implementation 

of returns management, online sellers can receive 
significant benefits:

 – attracting additional customers through increasing 
trust in the seller;

 – increasing the likelihood of repeated purchases by 
consumers who could return the goods without any 
problems;

 – re-sale of returned products minimizes the losses 
associated with refusal to purchase an already de-
livered product;

 – reducing the risk of unexpected returns;
 – research on the history of returns of certain goods 

will allow sellers to take measures to improve their 
quality or refuse appropriate sales in the future;

 – reducing the risks associated with after- sales li-
ability (for example, causing harm to health by a 
non-standard product during operation);

 – formation of a “green” image of the company, due to 
an effective policy of processing or disposal of goods.
An efficient reverse logistics of online sellers re-

duces loss of returns and is an incentive for additional 
sales due to increased consumer confidence.

Particularly important is the need to reasonably 
minimize the costs of returns management, which can 
be achieved by:

 – discontinuation of sales in “unfriendly markets”;
 – the maximum possible informing on the Internet 

pages about the characteristics and parameters of 
the product in order to avoid failures related to con-
sumer expectations;

 – a thorough study of the dynamics of sales and the 
reasons for the return of certain groups of goods 
in past periods;

 – selection of the most reliable suppliers;
 – strengthening of the control over the proper packing 

and sending of the ordered goods;
 – selection of proven logistics companies in order to 

minimize possible damage to goods during trans-
portation.
It is advisable to consider returns management 

as one of the priority areas in establishing effective 
interaction between online sellers and consumers.

Insights from this study and perspectives for fur-
ther research in this direction. The steady increase 
in online sales of goods has led to a corresponding in-
crease in returns. The implementation of the concept 
of reverse logistics in the business of online sellers 
will minimize losses from returns and avoid them in 
the future.

In order to effectively manage the return of goods 
in the electronic markets, it is not enough to satisfy the 
requirements of consumers only, since there is a need 
to minimize the losses from the formation of reverse 
material flows for online sellers.

The transparent return process can also provide 
an opportunity to attract new customers online who 
are accustomed to buying certain groups of goods in 
regular stores. In these circumstances, efficient re-
turns management in e-commerce becomes a strategic 
advantage.

Implementation of efficient returns management 
for online sellers will provide an opportunity to ef-
fectively update the strategy of supply and sales, will 
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generate additional competitive advantages, increasing 
the level of consumer confidence.

Further research in this area is to find additional 
tools for minimizing the costs of reverse logistics, 

reducing the proportion of returns in online sales, 
improving information support for the processes of 
material flows management.
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Анотація. Статтю присвячено дослідженню сучасних трендів та особливостей міжнародного інвестування. Розглянуто 
розподіл глобальних інвестиційних потоків за групами країн протягом 1999–2018 років. Встановлено, що хоча розвинені 
країни є основними донорами та реципієнтами іноземного капіталу, в останнє десятиліття суттєво зросла роль країн, що 
розвиваються, як у залученні, так і вивезенні прямих іноземних інвестицій (ПІІ), що вказує на зміцнення позицій ключових 
країн цієї групи у світовій економіці. Загалом, за 1999–2018 роки розвинені країни вивезли 23,05 трлн. дол. США або 74,4% 
від загального обсягу вивезених ПІІ. Країни, що розвиваються, вивезли 7,5 трлн. дол. США або 24,3% від їх загального 
обсягу, а країни з перехідними економіками — 402,0 млрд. дол. США чи 1,3% відповідно. Визначено, що тенденції залу-
чення прямих іноземних інвестицій у 2018 р. були різноспрямованими щодо груп країн. Так, у розвинених країнах було 
зафіксовано найменше значення цього показника, починаючи з 2004 року; приплив ПІІ в країни з перехідною економікою 
також скорочувався другий рік поспіль. Натомість, другий рік підряд було зафіксовано позитивну тенденцію збільшення 
обсягів залучення ПІІ, країнами, що розвиваються, після скорочення їх припливу у 2016 році. Проте, в межах країн цієї 
групи спостерігались кардинальні відмінності у залученні ПІІ. Загалом, за період 1999–2018 років обсяги накопичених 
ПІІ у розвинених країнах зросли у 3,7 разів, у країнах, що розвиваються — майже у сім разів, а в країнах з перехідною 
економікою — у більше, ніж двадцять разів. Наголошено, що регіональна нестабільність й політична невизначеність 
негативно впливають на світові інвестиційні процеси. Також, уряди багатьох держав запроваджують регуляторні зміни 
у національних інвестиційних політиках, які мають на меті як лібералізацію інвестиційного законодавства, так і поси-
лення й розширення контролю над іноземними інвестиціями. Нарешті, спалах і розповсюдження коронавірусної загрози 
(Covid-19) з початку 2020 р. вже мають і в подальшому матимуть шоковий вплив на світову економіку та інвестиційні про-
цеси, зокрема. Ефективна реакція на економічні наслідки Covid-19 потребуватиме не лише активних та цілеспрямованих 
макроекономічних заходів з боку держав, а й коригуючої політики та інституційних реформ, необхідних для побудови 
надійної, стійкої, справедливої   і сприятливої траєкторії розвитку світової економіки.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, приплив прямих іноземних інвестицій, потоки прямих іноземних інвестицій, 
країни- реципієнти, країни- донори.

Аннотация. Статья посвящена исследованию современных трендов и особенностей международного инвестирова-
ния. Рассмотрено распределение глобальных инвестиционных потоков по группам стран в течение 1999–2018 годов. 
Установлено, что хотя развитые страны являются основными донорами и реципиентами иностранного капитала, в по-
следнее десятилетие существенно возросла роль развивающихся стран, как в привлечении, так и вывозе прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ), что указывает на укрепление позиций ключевых стран этой группы в мировой экономике. 
В целом, за 1999–2018 годы развитые страны вывезли 23,05 трлн. долл. США или 74,4% от общего объема вывезенных 
ПИИ. Развивающиеся страны вывезли 7,5 трлн. долл. США или 24,3% от их общего объема, а страны с переходными 
экономиками — 402,0 млрд. долл. США или 1,3% соответственно. Определено, что тенденции привлечения прямых ино-
странных инвестиций в 2018 были разнонаправленными по группам стран. Так, в развитых странах было зафиксирова-
но наименьшее значение этого показателя, начиная с 2004 года; приток ПИИ в страны с переходной экономикой также 
сокращался второй год подряд. Зато второй год подряд фиксировалась позитивная тенденция увеличения объемов 
привлечения ПИИ развивающимися странами после сокращения их притока в 2016 году. Однако в пределах стран 
этой группы наблюдались кардинальные различия в привлечении ПИИ. В целом, за период 1999–2018 годов объемы 
накопленных ПИИ в развитых странах выросли в 3,7 раза, в развивающихся странах — почти в семь раз, а в странах 
с переходной экономикой — в более чем двадцать раз. Отмечено, что региональная нестабильность и политическая 
неопределенность негативно влияют на мировые инвестиционные процессы. Также, правительства многих государств 
внедряют регуляторные изменения в национальных инвестиционных политиках, которые имеют целью как либерали-
зацию инвестиционного законодательства, так и усиление и расширение контроля над иностранными инвестициями. 
Наконец, вспышка и распространение коронавирусной угрозы (Covid-19) с начала 2020 г. уже имеют и в дальнейшем 
будут иметь шоковое воздействие на мировую экономику и инвестиционные процессы в частности. Эффективная реак-
ция на экономические последствия Covid-19 потребует не только активных и целеустремленных макроэкономических 
мер со стороны государств, но и корректирующей политики и институциональных реформ, необходимых для построе-
ния надежной, устойчивой, справедливой и благоприятной траектории развития мировой экономики.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, приток прямых иностранных инвестиций, потоки прямых ино-
странных инвестиций, страны- реципиенты, страны- доноры.

Summary. The article is devoted to the study of modern trends and characteristics of international investment. We have 
studied the distribution of global investment flows by a group of countries during 1999–2018. It has been found that, while de-
veloped countries are major donors and recipients of foreign capital, the role of developing countries in attracting and exporting 
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foreign direct investment (FDI) has increased significantly over the past decade, indicating a strengthening of the position of 
key countries of this group in the world economy. In general, until 1999–2018, the developed countries had exported $23.05 
trillion of the total volume of FDI exported. Developing countries had taken out $7.5 trillion of the total amount, and countries 
with transition economies had taken out $402.0 billion or 1.3%, respectively. It is estimated that the trends of attracting foreign 
direct investment in 2018 were differently directed at groups of countries. For example, developed countries have recorded the 
least rate since 2004; FDI inflow to transition economies has also declined for the second consecutive year. On the other hand, 
for the second consecutive year, there was a positive trend in the increase in FDI inflows of the developing countries after the 
decline in their inflows in 2016. However, there were major differences in FDI inflows within the countries of the group. Over-
all, cumulative FDI in developed countries increased 3.7 times during the period 1999–2018, almost seven times in developing 
countries, and more than twenty times in countries with transition economy. It was noted that regional instability and political 
uncertainty negatively affect global investment processes. Likewise, many governments are implementing regulatory changes in 
national investment policies that aim to liberalize investment laws as well as strengthen and expand control over foreign invest-
ment. Finally, the outbreak and spread of the coronavirus threat (Covid-19) since early 2020 already have a shock effect on the 
global economy and investment processes, in particular. An effective response to the economic consequences of the Covid-19 
will require not only proactive and purposeful macroeconomic measures by states, but also corrective policies and institutional 
reforms needed to build a robust, sustainable, equitable, and favorable trajectory for the global economy.

Key words: foreign direct investment, FDI inflows, FDI flows, recipient countries, donor countries.

Постановка проблеми. Розвиток сучасної світової 
економіки значною мірою залежить від динамі-

ки ринку прямих іноземних інвестицій (далі — ПІІ). 
Практично всі держави прагнуть залучати іноземні 
інвестиції з метою модернізації та диверсифікації 
економіки і забезпечення сталого розвитку. Поряд 
з цим, країни формують і більш жорсткі механізми 
регулювання іноземних інвестицій, посилюючи про-
цедури їх відбору й моніторингу та ретельно перевіря-
ючи міжнародні угоди злиттів і поглинань. В умовах 
наростання кризових явищ у світовій економіці рівень 
міжнародного інвестування очікувано знижувати-
меться, що призведе до загострення конкуренції між 
країнами за залучення іноземних інвестицій. Нестача 
ПІІ особливо гостро позначиться на країнах, що роз-
виваються, та країнах з перехідними економіками 
в силу їх значних потреб в капіталі для забезпечення 
соціально- економічного розвитку і зростання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тенден-
ції та особливості розвитку світових інвестиційних 
процесів розглянуто у працях багатьох вітчизняних 
та іноземних учених. Серед них Л. І. Федулова [1], 
О. О. Пахомов і К. М. Багдасарян [2], Л. Г. Чувахіна 
[3], О. В. Підчоса [4], О. П. Мельничук і І. О. Доцен-
ко [5], О. А. Герасімова [6]. Поряд з цим, подальше 
дослідження сучасних трендів і перспектив глобаль-
ної інвестиційної політики дає змогу розробляти 
заходи, спрямовані на формування і забезпечення 
сприятливого інвестиційного клімату в усіх регіо-
нах та країнах світу, особливо тих, які потребують 
значних інвестиційних ресурсів.

Мета дослідження. Метою статті є дослідження 
сучасних трендів та особливостей розвитку міжна-
родного прямого інвестування.

Виклад основного матеріалу дослідження. В су-
часних умовах здійснення ефективної структурної 
політики, розвиток сфер і галузей національних 
економік визначають зростаючі потреби держав 
у міжнародному інвестуванні. Згідно даних ЮНК-
ТАД [7], у 2018 р. глобальний приплив ПІІ склав 
майже 1,3 трлн. дол. США, що, проте на 200 млрд. 
дол. США або 13,4% менше, ніж у 2017 р. та на 622 
млрд. дол. чи 32,4% менше, ніж у 2016 р. (рис. 1).

При цьому показники відпливу глобальних інвес-
тицій ніколи не співпадають із значеннями припливу 
ПІІ, перевищуючи їх, або ж навпаки, є меншими. 
Протягом останніх двох десятиліть (1999–2018 роки) 
розбіжності в одержаних даних коливалися в діапазо-
ні від 1,06 млрд. дол. США у 1999 р. до 368,55 млрд. 
дол. США у 2016 році. Причинами таких дисбалансів 
у світовому обліку потоків і, відповідно, накопичень 
ПІІ є певні відмінності в методиках їх виміру в кра-
їнах, складність операцій в межах транскордонних 
злиттів і поглинань, труднощі із визначенням гео-
графічної належності прямого інвестора.

Аналіз даних, систематизованих на рисунку 1, 
вказує на значні коливання величини припливу 
ПІІ у 1999–2018 роках. Суттєві прирости ПІІ фік-
сувалися у 2004–2007 роках, їх різке скорочення 
спостерігалось у 2008–2009 роках на фоні спаду 
у світовій економіці, кризи ліквідності й скоро-
чення обсягів операцій злиттів і поглинань. Упро-
довж 2010–2015 років у глобальних потоках ПІІ 
продовжувалися суперечливі тенденції зниження 
обсягів в 2011–2014 роках із стрімким їх зростан-
ням у 2015 році (на 49,0% порівняно з 2014 роком). 
Починаючи з 2016 року, можна констатувати упо-
вільнення припливу ПІІ: у 2016 р. скорочення на 
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5,7% порівняно з 2015 р., у 2017 р. — зменшення 
на 22,0% проти рівня 2016 р., а у 2018 р. світові ПІІ 
продовжували скорочуватися — на 13,4% порівня-
но з 2017 роком. Це пояснюється уповільненням 
світового зростання, підвищенням волатильності 
валютних ринків, загостренням регіональних кон-
фліктів, які негативно впливають на прийняття 
рішень міжнародними корпораціями, посиленням 
протекціоністських тенденцій у світовій економіці 
(прийняте в ЄС рішення щодо обмеження доступу 
іноземним компаніям в енергетичній сфері; зміна 
порядку розгляду пропозицій щодо іноземних ін-
вестицій у США тощо). Також, зниження припливу 
ПІІ обумовлено масштабною репатріацією багатона-
ціональними компаніями США прибутку, накопи-
ченого за кордоном, у першому- другому кварталах 
2018 року після проведення в країні податкової 
реформи у 2017 році.

Тенденції залучення ПІІ у 2018 р. були різноспря-
мованими щодо груп країн (рис. 2). Так, у розвине-
них країнах було зафіксовано мінімальне значення 
цього показника, починаючи з 2004 року — 556,9 
млрд. дол. США [7], що на 202,3 млрд. дол. США або 
майже на третину менше, ніж у 2017 році та на 640,8 
млрд. дол. США чи на 53,5% менше, ніж у 2016 році. 

Це зумовлено масштабним скороченням залучення 
ПІІ розвиненими країнами Європи — до 171,9 млрд. 
дол. США проти 384,0 млрд. дол. США у 2017 р. та 
611,7 млрд. дол. США у 2016 р. Зокрема, відплив 
іноземного капіталу спостерігався у Швейцарії (87,2 
млрд. дол. США), Ірландії (66,4 млрд. дол. США), 
Норвегії (18,2 млрд. дол. США) та Люксембурзі 
(5,6 млрд. дол. США). Також, у 2018 р. приплив 
ПІІ у Великобританію знизився до 64,5 млрд. дол. 
США, що на 36,3% менше, ніж у 2017 році.

В цей же час, незважаючи на репатріацію прибут-
ків, внаслідок укладання ряду значних за обсягами 
угод, обсяг залучених інвестицій Нідерландами зріс 
до 69,7 млрд. дол. США, що на 19,7% більше, ніж 
у 2017 році, а Іспанією — збільшився більше, ніж 
удвічі, склавши 43,6 млрд. дол. США проти 20,8 
млрд. дол. США у 2017 році.

Приплив ПІІ в країни з перехідною економікою 
продовжував скорочуватися другий рік поспіль: 
з 64,7 млрд. дол. США у 2016 р. до 47,5 млрд. дол. 
США у 2017 р. та 34,2 млрд. дол. США у 2018 р. 
Значною мірою це було зумовлено масштабним змен-
шенням іноземних інвестицій в економіку Росій-
ської Федерації — найбільшого реципієнта у групі 
(у 2017 р. на 30,2%, у 2018 р. — на 48,6).

Рис. 1. Динаміка припливу глобальних ПІІ та темпи їх росту у 1999–2018 роках

Джерело: складено авторами за [7]
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Натомість, другий рік підряд спостерігалась по-
зитивна тенденція збільшення обсягів залучення 
ПІІ, країнами, що розвиваються, після скорочення 
їх припливу до країн цієї групи у 2016 році. Цими 
країнами у 2018 р. було залучено 706,0 млрд. дол. 
США [7], що на 15,5 млрд. дол. США або 2,2% біль-
ше, ніж у 2017 р. та на 49,8 млрд. дол. США чи 7,6% 
більше від рівня 2016 року. Проте в межах країн 
цієї групи спостерігались кардинальні відмінності 
у залученні ПІІ.

Так, азійські країни, що розвиваються, є най-
більшим реципієнтом ПІІ серед країн цієї групи, 
забезпечивши при цьому позитивну динаміку залу-
чення інвестицій. До країн Азії було залучено 511,7 
млрд. дол. США, що на 19,0 млрд. дол. США або 
на 3,8% більше, ніж у 2017 р. та на 38,4 млрд. дол. 
США чи 8,1% більше, ніж у 2016 році. При цьому 
позитивні тенденції фіксувалися в усіх субрегіонах 
групи. Китай як найбільша економіка і одержувач 
ПІІ, залучив понад 139 млрд. дол. США, що на 3,7% 
більше, ніж у 2017 р. (починаючи з 2008 р., ця кра-
їна щорічно залучає понад 100,0 млрд. дол. США, 
за винятком кризового 2009 р.).

Потоки ПІІ до африканських країн, що розвива-
ються, у 2018 р. склали 45,9 млрд. дол. США, що 

на 10,9% більше, ніж у 2017 р., проте на 1,3% мен-
ше порівняно з 2016 роком. Серед основних країн- 
реципієнтів ПІІ у групі — Єгипет (6,8 млрд. дол. 
США, що на 8,2% менше, ніж у 2017 р.), Південна 
Африка (величина залучених ПІІ у 2018 р. подвоїла-
ся порівняно з попереднім роком, склавши 5,3 млрд. 
дол. США), Конго (4,3 млрд. дол. США), Марокко 
(3,6 млрд. дол. США), Ефіопія (3,3 млрд. дол. США). 
В цей же час, в Анголі третій рік поспіль фіксується 
відплив ПІІ (5,7 млрд. дол. США у 2018 р.), після 
рекордного його залучення у 2015 р. на понад 10,0 
млрд. дол. США.

Потоки ПІІ в країни Латинської Америки та 
Карибського басейну, що розвиваються, у 2018 р. 
склали 146,7 млрд. дол. США, що на 8,7 млрд. дол. 
США або 5,6% менше, ніж у 2017 році. Таким чи-
ном, країни цієї групи продовжують демонструвати 
спадну тенденцію залучення ПІІ, що триває з 2012 
року, за винятком 2017 року. Скорочення припливу 
ПІІ у 2018 р. спостерігалось у Бразилії, Колумбії, 
Аргентині, Мексиці, Перу, Домініканській Респу-
бліці, зростання — у Панамі, Кайманових Островах, 
Чилі, Гондурасі, Венесуелі.

Внаслідок масштабного скорочення припливу ПІІ 
у розвинені країни та зростання їх обсягів у країнах, 

Рис. 2. Розподіл потоків ПІІ за групами країн у 1999–2018 роках, млрд. дол. США

Джерело: складено авторами за [7]
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що розвиваються, частка останніх у глобальному 
обсязі залучених інвестицій у 2018 р. збільшилася до 
рекордних 54,4% (у 1999 р. вона становила 20,1%, 
у 2008 р. — 39,1%, у 2014 р. — 49,9%).

На рисунку 3 систематизовано розрахунки щодо 
структури накопичених ПІІ за групами країн.

Як бачимо, хоча розвинені країни протягом 1999–
2018 років домінують за обсягами накопичених 
прямих іноземних інвестицій, відбувається процес 
усталеного зростання ролі країн, що розвиваються, 
у процесах залучення ПІІ. Частка цієї групи країн 
зросла з 21,7% від загального обсягу накопичених 
прямих інвестицій у 1999 році до 33,1% у 2018 р., 
тобто більше ніж на 11 відсоткових пунктів.

Аналогічно, поступово підвищується активність 
країн з перехідною економікою у залученні ПІІ, хоча 
вони суттєво поступаються країнам, що розвива-
ються. Загалом, за період 1999–2018 років обсяги 
накопичених ПІІ у розвинених країнах зросли у 3,7 
разів, у країнах, що розвиваються — майже у сім 
разів, а в країнах з перехідною економікою — у біль-
ше, ніж двадцять разів.

На рисунку 4 систематизовано розрахунки щодо 
структури сукупного обсягу вивезених ПІІ за гру-
пами країн.

Спираючись на наявні статистичні дані ЮНКТАД 
[7] та власні розрахунки, можемо констатувати, що 
розвинені країни сьогодні є основними інвесторами 
капіталу у світову економіку. Загалом, за 1999–2018 
роки розвинені країни вивезли 23,05 трлн. дол. США 
або 74,4% від загального обсягу вивезених ПІІ. Кра-

їни, що розвиваються, вивезли 7,5 трлн. дол. США 
або 24,3% від їх загального обсягу, а країни з пере-
хідними економіками — 402,0 млрд. дол. США чи 
1,3% відповідно. Проте, країни, що розвиваються, 
стають дедалі більш активними учасниками процесів 
міжнародного інвестування, про що свідчить збіль-
шення їх питомої ваги у сукупному обсязі вивозу ПІІ 
з 9,24% у 1999 році до 24,3% у 2018 році.

Розрахунки, здійснені за даними статистичної 
бази ЮНКТАД, підтверджують цю тезу (табл. 1). Як 
бачимо, з 20-ти країн- донорів, які є лідерами з ви-
возу інвестицій, у 2018 році вісім (Китай, Гонконг, 
Республіка Корея, Сінгапур, Саудівська Аравія, 
Тайвань, Таїланд та Об’єднані Арабські Емірати) — 
належать до групи країн, що розвиваються, та одна 
(Російська Федерація) — країн з перехідною еко-
номікою. США вперше випали зі списку світових 
лідерів- інвесторів внаслідок масштабної репатріації 
коштів американським бізнесом, а Японія очолила 
рейтинг країн- донорів, незважаючи на зменшення 
вивозу ПІІ на 10,8% порівняно з 2017 роком.

Аналогічно, Китай, не дивлячись на скорочення 
вивозу ПІІ, змістився з третьої позиції у 2017 р. на 
другу у рейтингу 2018 року, забезпечивши майже 
13,0% світового обсягу вивозу ПІІ. Великобританія 
за рахунок негативного зменшення обсягів вивозу 
ПІІ змістилася у рейтингу з 4-ої у 2017 році на 8-му 
позицію.

Натомість, суттєво покращили свої позиції у рей-
тингу ТОП країн- донорів у 2018 році Франція (з 9 на 
3 місці), Нідерланди (з 14 на 6 позиції), Саудівська 

Рис. 3. Накопичені глобальні залучені ПІІ за групами країн, у відсотках до загального обсягу

Джерело: складено авторами за [7]
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Рис. 4. Сукупні вивезені ПІІ за групами країн, у відсотках до загального обсягу

Джерело: складено авторами за [7]

Таблиця 1
ТОП-20 країн- донорів за обсягами вивезених ПІІ

Країна

Вивезення ПІІ,
млрд. дол. США

Вивезення ПІІ,
у % до загальносві-

тового
Зміни в обсягах та структурі

2016 2017 2018 2016 2017 2018
2018 р. до 

2017 р.
2018 р. до 

2016 р.
2018 р. до 
2017 р., %

2018 р. до 
2016 р., %

Японія 151,3 160,5 143,2 9,8 11,3 14,1 -17,3 -8,1 2,8 2,8

Китай 196,2 158,3 129,8 12,7 11,1 12,8 -28,5 -66,4 1,7 1,7

Франція 64,8 41,3 102,4 4,2 2,9 10,1 61,1 37,6 7,2 7,2

Гонконг, Китай 59,7 86,7 85,2 3,9 6,1 8,4 -1,5 25,5 2,3 2,3

Німеччина 71,2 91,8 77,1 4,6 6,4 7,6 -14,7 5,9 1,2 1,2

Нідерланди 188,0 28,0 58,9 12,1 1,9 5,8 30,9 -129,1 3,9 3,9

Канада 69,9 79,8 50,5 4,5 5,6 4,9 -29,3 -19,4 -0,7 -0,7

Великобри танія –22,5 117,5 49,9 –1,5 8,3 4,9 -67,6 72,4 -3,4 -3,4

Республіка Корея 29,9 34,1 38,9 1,9 2,4 3,8 4,8 9,0 1,4 1,4

Сінгапур 39,8 43,7 37,1 2,6 3,1 3,7 -6,6 -2,7 0,6 0,6

Російська Федерація 26,9 34,2 36,5 1,6 1,7 2,4 2,3 9,6 0,7 0,7

Іспанія 43,6 39,9 31,6 2,8 2,8 3,1 -8,3 -12,0 0,3 0,3

Швейцарія 88,5 -34,9 26,9 5,7 -2,5 2,7 61,8 -61,6 5,2 5,2

Саудівська Аравія 8,9 7,3 21,2 0,6 0,5 2,1 13,9 12,3 1,6 1,6

Італія 17,8 25,7 20,6 1,2 1,8 2,0 -5,1 2,8 0,2 0,2

Швеція 3,2 22,8 20,0 0,2 1,6 1,9 -2,8 16,8 0,3 0,3

Тайвань 17,9 11,6 18,0 1,2 0,8 1,8 6,4 0,1 1,0 1,0

Таїланд 12,4 17,1 17,7 0,8 1,2 1,8 0,6 5,3 0,6 0,6

ОАЕ 15,7 14,1 15,1 1,0 1,0 1,5 1,0 -0,6 0,5 0,5

Ірландія 30,1 -39,1 13,3 1,9 -2,7 1,3 52,4 -16,8 4,0 4,0

Джерело: складено авторами за [7; 8]
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Аравія (з 28 на 14 позиції), Ірландія (із 157 на 20 
позиції). В цілому, ТОП-20 країн у 2018 році забез-
печували понад 95,0% загального обсягу вивезення 
капіталу.

Дослідження глобальних потоків іноземних ін-
вестицій дало можливість визначити лідерів серед 
країн- реципієнтів. Результати розрахунків відобра-
жено у таблиці 2.

Отже, серед 20-ти країн лідерів за обсягами залу-
чених ПІІ, протягом 2016–1018 років дев’ять (Ки-
тай, Гонконг, Сінгапур, Бразилія, Індія, Мексика, 
Індонезія, В’єтнам, Республіка Корея) — відносять 
до групи країн, що розвиваються і Російська Феде-
рація — до групи транзитивних економік. Незва-
жаючи на зростаючу конкуренцію з боку країн, 
що розвиваються, США продовжують утримувати 
першість за обсягом прямих іноземних капіталов-
кладень, які спрямовуються до країни іноземними 
інвесторами. Цьому сприяють величезний ринок 
США, кваліфікована робоча сили, розвинена зако-
нодавча, яка регламентує інвестиційну діяльність. 
Незважаючи на значне зменшення обсягів залучених 
ПІІ у 2017–2018 роках порівняно з 2016 роком, на 

цю країну припадає понад 19,0% ПІІ, залучених 
економіками світу у 2018 році.

Китай та Гонконг продовжують утримувати другу 
та третю позиції у рейтингу із частками у залученні 
ПІІ 10,7% та 8,9% відповідно. Канада, залучивши 
у 2018 р. понад 39,0 млрд. дол. інвестицій, що на 
60,0% більше, ніж у 2017 р., змогла піднятися у рей-
тингу ТОП країн- реципієнтів із 15 позиції у 2017 р. 
на 11-ту, а Російська Федерація, навпаки, за рахунок 
скорочення припливу ПІІ до 13,3 млрд. дол. проти 
26,0 у 2017 р. змістилася в рейтингу із 14 на 20-ту 
позицію. Загалом, якщо на ТОП 20 країн- реципієнтів 
ПІІ у 2016 році припадало 75,4%, у 2017 р. — 78,1%, 
то у 2018 р. — 90,3% сукупного припливу іноземного 
капіталу відповідно.

Сьогодні країни докладають значних зусиль, 
спрямованих на залучення іноземних інвестицій 
(рис. 5).

У 2018 році 55 країн та економік запроваджува-
ли заходи, які стосувалися іноземних інвестицій 
[8] (у 2017 р. їх налічувалося 65, у 2016 р. 59; най-
більше країн упроваджували інвестиційні заходи 
у 2004–2006 роках, їх метою була лібералізація 

Таблиця 2
ТОП-20 країн- реципієнтів ПІІ

Країна

Приплив ПІІ,
млрд. дол. США

Приплив ПІІ, у % до 
загальносвітового

Зміни в обсягах та структурі

2016 2017 2018 2016 2017 2018
2018 до 

2017
2018 до

2016
2018 до 
2017, %

2018 до 
2016, %

CША 471,8 277,3 251,8 24,6 18,5 19,4 -25,5 -220,0 0,9 -5,2

Китай 133,7 134,1 139,0 7,0 9,0 10,7 4,9 5,3 1,7 3,7

Гонконг, Китай 117,4 110,7 115,7 6,1 7,4 8,9 5,0 -1,7 1,5 2,8

Сінгапур 73,9 75,7 77,7 3,9 5,1 6,0 2,0 3,8 0,9 2,1

Нідерланди 64,3 58,2 69,7 3,4 3,9 5,4 11,5 5,4 1,5 2,0

Великобританія 196,1 101,2 64,5 10,2 6,8 5,0 -36,7 -131,6 -1,8 -5,2

Бразилія 52,8 67,6 61,2 2,8 4,5 4,7 -6,4 8,4 0,2 1,9

Австралія 45,5 42,3 60,4 2,4 2,8 4,7 18,1 14,9 1,9 2,3

Іспанія 27,7 20,9 43,6 1,4 1,4 3,4 22,7 15,9 2,0 2,0

Індія 44,5 39,9 42,3 2,3 2,7 3,3 2,4 -2,2 0,6 1,0

Канада 36,0 24,8 39,6 1,9 1,7 3,1 14,8 3,6 1,4 1,2

Франція 23,1 29,8 37,3 1,2 2,0 2,9 7,5 14,2 0,9 1,7

Мексика 30,9 32,1 31,6 1,6 2,1 2,4 -0,5 0,7 0,3 0,8

Німеччина 23,5 36,9 25,7 1,2 2,5 2,0 -11,2 2,2 -0,5 0,8

Італія 28,5 22,0 24,3 1,5 1,5 1,9 2,3 -4,2 0,4 0,4

Індонезія 3,9 20,6 22,0 0,2 1,4 1,7 1,4 18,1 0,3 1,5

Ізраїль 12,0 18,2 21,8 0,6 1,2 1,7 3,6 9,8 0,5 1,1

В’єтнам 12,6 14,1 15,5 0,7 0,9 1,2 1,4 2,9 0,3 0,5

Республіка Корея 12,1 17,9 14,5 0,6 1,2 1,1 -3,4 2,4 -0,1 0,5

Російська Федерація 37,2 25,9 13,3 1,9 1,7 1,0 -12,6 - 23,9 -0,7 -0,9

Джерело: складено авторами за [7; 8]
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інвестиційного законодавства і сприяння залучен-
ню ПІІ).

У 2018 році країнами було запроваджено 112 
заходів [8], що на 22,2% менше, ніж у 2017 році та 
на 10,4% менше порівняно з їх кількістю у 2016 
році. З них 31 захід відносився до категорії обме-
жувальних або регулюючих (під обмежувальними 
заходами розуміються ті, які обмежують іноземну 
інвестиційну діяльність, а регулюючими вважаються 
такі, що мають на меті накладання обмежень як на 
іноземну, так та і національну інвестиційну діяль-
ність), що більше, ніж на третину порівняно з 2017 
роком та більше, ніж на 40% порівняно з 2016 роком.

На противагу цьому, у 2018 році було зафіксовано 
найбільш масштабне лібералізаційних заходів щодо 
ПІІ за період 2003–2018 рр. (за винятком 2008 р.) — 
з 98 у 2017 р. до 65-ти у 2018 р., тобто більш, ніж на 
33,0 відсоткових пункти.

Нові обмеження або норми регулювання інвес-
тиційної діяльності були введені переважно з мір-
кувань національної безпеки щодо прав власності 
іноземних інвесторів в галузях критичної інфра-
структури, технологічних компаніях, сфері оборони, 
прав власності на землю та природні ресурси. Зокре-
ма, рядом урядів було заблоковано угоди поглинання 
та злиття (M&A) на основі міркувань забезпечення 
національної безпеки країн, сукупний обсяг таких 
трансакцій склав близько 153 млрд. дол. США [8].

Крім того, останніми роками все більше поши-
рюється перевірка ПІІ. Як мінімум, 24 країни, які 

забезпечували 56% сукупного глобального накопи-
ченого обсягу інвестицій [8], застосовували спеціаль-
ний механізм перевірки іноземних інвестицій. Більш 
жорсткий контроль за іноземними придбаннями, 
зумовлений міркуваннями безпеки і дотримання 
суспільних інтересів, також запроваджується на 
регіональному рівні. Загалом, з січня 2011 по бе-
резень 2019 р. щонайменше 11 країн запровадили 
нові регуляторні норми для відстеження ПІІ. Це 
Австрія, Бельгія, Китай, Угорщина, Італія, Латвія, 
Норвегія, Польща, Республіка Корея, Російська 
Федерація та Південна Африка. Крім того, за цей 
період було зафіксовано, як мінімум, 41 суттєву 
зміну до регуляторних режимів у 15 юрисдикціях 
(переважна більшість змін припадала на 2014 р. 
та 2018 р.).

Розширення контролю над іноземними інвести-
ціями переважно відбувалося трьома способами: 
1) розширенням переліку галузей і секторів, ПІІ 
в які підлягають перевірці; 2) зниження суми ПІІ, 
які потребують перевірки; 3) збільшення обов’язків 
щодо розкриття інформації про ПІІ, збільшення 
термінів перевірок або введення санкцій за недо-
тримання умов розкриття інформації.

В цей же час, багато країн запровадило заходи 
із лібералізації, заохочення іноземних інвестицій 
у таких сферах як сільське господарство, логісти-
ка, енергетика, фінанси, транспорт, інфраструк-
тура, роздрібна торгівля та інтернет- торгівля. Та-
кож, деякі країни спростили або упорядкували 

Рис. 5. Зміни у національних інвестиційних політиках країн у 2003–2018 роках

Джерело: складено авторами за даними [8]
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адміністративні процедури, а ряд країн розширив 
національні режими стимулювання інвестицій.

В регіональному розрізі країни Азії, що розвива-
ються, посідали першість за кількістю прийнятих 
нових заходів інвестиційної політики, за ними йдуть 
розвинені країни та країни Африки. При цьому, 
характер нових запроваджених заходів суттєво від-
різнявся залежно від групи країн. Так, переважна 
кількість заходів, вжитих азійськими країнами, що 
розвиваються, була лібералізаційно спрямованими 
(32 захід) та лише 2 — з категорії обмежувальних 
або регулюючих. Натомість, у розвинених країнах 
було запроваджено 21 захід обмежувального або 
регулюючого характеру та 7 — заохочувальних для 
іноземних інвестицій. В Африці ці показники були 
більш врівноваженими — 14 заохочувальних заходи 
та 8 — обмежувальних.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Починаючи з 2008 р., протягом 2009–2018 років 
у сфері глобальної інвестиційної діяльності спосте-
рігалось певне «затишшя» (за винятком 2015–2016 
років, коли фіксувалося підвищення інвестиційної 
активності країн). І хоча розвинені країни залиша-
ються основними донорами та реципієнтами інозем-
ного капіталу, в останнє десятиліття суттєво зросла 

роль країн, що розвиваються, як у залученні, так 
і вивезенні прямих іноземних інвестицій, що вказує 
на зміцнення позицій ключових країн цієї групи 
у світовій економіці. Разом з цим, регіональна не-
стабільність й політична невизначеність негативно 
впливають на світові інвестиційні процеси.

На початку 2020 р. світ зіштовхнувся із коронаві-
русною загрозою (Covid-19), спалах і розповсюдження 
якої вже мають і в подальшому матимуть шоковий 
вплив на світову економіку та інвестиційні процеси, 
зокрема. Насамперед це відчують Китай та країни 
Східної та Південно- Східної Азії, а також країни й 
регіони, які змушені докладати найжорстокіші зу-
силля щодо стримування вірусу. На думку фахівців 
ЮНКТАД [9], залежно від варіантів поширення пан-
демії згортання міжнародної інвестиційної діяльності 
можливе в діапазоні від –5% до –15% (порівняно 
з попередніми прогнозами щодо прямого іноземного 
інвестування на 2020–2021 роки). Тому ефективна 
реакція на економічні наслідки Covid-19 потребува-
тиме не лише активних та цілеспрямованих макро-
економічних заходів з боку держав, а й коригуючої 
політики та інституційних реформ, необхідних для 
побудови надійної, стійкої, справедливої   і сприятли-
вої траєкторії розвитку світової економіки.

Література

1. Федулова Л. І. Світові тенденції інвестування у контексті реалізації завдань сталого розвитку // Економічна 

теорія та право. 2016. № 3. С. 27–42.

2. Пахомов А. А., Багдасарян К. М. Современные тенденции глобального движения инвестиций и позиции России 

в этом процессе // Экономическое развитие России. 2019. № 8. C.8–12. URL: https://www.ranepa.ru/prepodavateli/

sotrudnik/?1859

3. Чувахина Л. Г. Особенности глобальной инвестиционной политики: современные тенденции и перспективы 

// Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2019. № 2. С. 142–148.

4. Підчоса О. В., Кулинич Ю. Є. Огляд сучасних тенденцій руху прямих іноземних інвестицій: географічна ало-

кація. URL: file:///C:/Users/1/Downloads/3666-13486-1-PB%20(4).pdf

5. Мельничук О. П., Доценко І. О. Сучасні тенденції міжнародної інвестиційної діяльності // Причорноморські 

економічні студії. 2019. Вип. 40. С. 18–22.

6. Герасімова О. А. Сучасні світові тенденції інтенсивності двосторонніх прямих інвестицій // Управління і ста-

лий розвиток. 2017. № 1. С. 34–47.

7. Статистична база ЮНКТАД. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_

ChosenLang=en

8. World Investment Report 2019. Special Economic Zones / UNCTAD. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLi-

brary/wir2019_en.pdf

9. Global Investment Trend Monitor, No. 34 [Special Coronavirus Edition] / UNCTAD. URL: https://unctad.org/en/

PublicationsLibrary/diaeinf2020d2_en.pdf

References

1. Fedulova L. I. (2016). Svitovi tendenciji investuvannja u konteksti realizaciji zavdanj stalogho rozvytku. Ekono-

michna teorija ta pravo. № 3. PP. 27–42 (in Ukrainian).



66

// Світова економіка та міжнародні відносини //
// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Серія: «Економічні науки» // № 3 (35), 2 т., 2020

2. Pakhomov A. A., Baghdasarjan K. M. (2019). Sovremennыe tendencyy ghlobaljnogho dvyzhenyja ynvestycyj y 

pozycyy Rossyy v эtom processe // Эkonomycheskoe razvytye Rossyy. № 8. PP. 8–12. URL: https://www.ranepa.ru/

prepodavateli/sotrudnik/?1859 (in Russian).

3. Chuvakhina L. G. (2019). Osobennosti globalnoy investitsionnoy politiki: sovremennye tendentsii i perspektivy // 

Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Ekonomika. № 2. PP. 142–148 (in Rus-

sian).

4. Pidchosa O. V., Kulynych Ju. Je. (2018). Oghljad suchasnykh tendencij rukhu prjamykh inozemnykh investycij: 

gheoghrafichna alokacija. URL: file:///C:/Users/1/Downloads/3666–13486–1-PB%20(4).pdf (in Ukrainian).

5. Meljnychuk O. P., Docenko I. O. (2019). Suchasni tendenciji mizhnarodnoji investycijnoji dijaljnosti // Prychorno-

morsjki ekonomichni studiji. Vyp. 40. PP. 18–22 (in Ukrainian).

6. Gherasimova O. A. (2017). Suchasni svitovi tendenciji intensyvnosti dvostoronnikh prjamykh investycij // Uprav-

linnja i stalyj rozvytok. № 1. PP. 34–47 (in Ukrainian).

7. Statystychna baza JuNKTAD. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_

ChosenLang=en

8. World Investment Report 2019. Special Economic Zones / UNCTAD. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLi-

brary/wir2019_en.pdf

9. Global Investment Trend Monitor, No. 34 [Special Coronavirus Edition] / UNCTAD. URL: https://unctad.org/en/

PublicationsLibrary/diaeinf2020d2_en.pdf



67

// World economy and international relations //
// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Economic sciences» // № 3 (35), vol. 2, 2020

УДК 339.9.012.23
Грибіненко Ольга Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки підприємства
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Грибиненко Ольга Николаевна
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики предприятия
Национальный технический университет «Днепровская политехника»
Hrybinenko Olha
PhD in Economics, Associate Professor,
Associate Professor of Department of Economic of Enterprises
Dnipro University of Technology
ORCID: 0000-0001-6320-2775

DOI: 10.25313/2520-2294-2020-3-5736

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ІНДИКАТОРИ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН

FOREIGN TRADE INDICATORS  
OF COUNTRIES ECONOMIC SECURITY

Анотація. Метою цієї статті є кількісна оцінка рівня економічної безпеки на основі застосування методичного інстру-
ментарію багатовимірного оцінювання зовнішньоторговельних індикаторів розвитку країн, результатом якої є конструю-
вання відповідних індексів безпеки. Зазначено, що врахування зовнішньоторгівельної складової економічної безпеки 
країни на основі системи зовнішньоторговельних індикаторів дозволяє визначати можливі ризики, пов’язані з характером 
зовнішньоторговельної взаємодії та ступенем її ефективності. Слід зазначити, що країни з суттєво відкритою економікою 
характеризуються високими значеннями як експортної, так і імпортної квот. Визначено, що починаючи з післякризового 
2009 р. зберігається глобальний тренд збільшення вартісних обсягів торгівлі, при цьому країни, що розвиваються, мають 
випереджальний характер динаміки порівняно з розвиненими країнами. При цьому, для економік, що розвиваються, та 
країн з перехідною економікою вартість експортованих товарів перевищує вартість імпортних товарів, тоді як розвинені 
економіки в середньому є чистими імпортерами. Розраховано граничні значення зовнішньоторговельних індикаторів як 
чинників в системі безпеки країн світу, за якими було оцінено потрапляння світових країн, щодо яких проводилися розра-
хунки, до груп «Зона відносної небезпеки (ризики)» та «Зона критичної небезпеки» за зовнішньоторгівельними індикато-
рами. Агрегування індикаторів зовнішньоторговельної складової безпеки дозволило провести розрахунок відповідного 
субіндексу безпеки та згрупувати країни за оцінкою стану зовнішньоторговельної безпеки з урахуванням розрахованих 
граничних. Найбільш високі інтегральні оцінки за зовнішньоторговельною безпекою за даними 2018 р. отримано для 
таких країн, як Німеччина, Італія, Іспанія, Швеція, Австрія, Франція, Туреччина, Данія (за винятком Туреччини всі країни є 
розвиненими країнами європейського регіону). Найменші інтегральні оцінки у таких країн як Ангола, Венесуела, Нігерія, 
Ірак, Ємен (за результатами розрахунку граничних значень ці країни опинилися в зоні критичної небезпеки).

Ключові слова: економічна безпека, зовнішньоторговельні індикатори, ризики, граничні значення, субіндекс безпеки.

Аннотация. Целью статьи является количественная оценка уровня экономической безопасности на основе применения 
методического инструментария многомерного оценивания внешнеторговых индикаторов развития стран, результатом 
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которой является конструирование соответствующих индексов безопасности. Указано, что учет внешнеторговой состав-
ляющей экономической безопасности страны на основе системы внешнеторговых индикаторов позволяет определять 
возможные риски, связанные с характером внешнеторговой взаимодействия и степени ее эффективности. Следует от-
метить, что страны с существенно открытой экономикой характеризуются высокими значениями как экспортной, так и 
импортной квот. Определено, что начиная с послекризисного 2009 г. сохраняется глобальный тренд увеличения стои-
мостных объемов торговли, при этом развивающиеся страны, имеют опережающий характер динамики по сравнению с 
развитыми странами. При этом, для развивающихся стран и стран с переходной экономикой стоимость экспортируемых 
товаров превышает стоимость импортных товаров, тогда как развитые экономики в среднем являются чистыми импорте-
рами. Рассчитано предельные значения внешнеторговых индикаторов как факторов в системе безопасности стран мира, 
по которым было оценено попадания мировых стран, по которым проводились расчеты, к группам «Зона относительной 
опасности (риски)» и «Зона критической опасности» по внешнеторговыми индикаторами. Агрегирования индикаторов 
внешнеторговой составляющей безопасности позволило провести расчет соответствующего субиндекса безопасности и 
сгруппировать страны по оценке состояния внешнеторговой безопасности с учетом рассчитанных предельных. Наиболее 
высокие интегральные оценки внешнеторговой безопасностью по данным 2018 получено для таких стран, как Германия, 
Италия, Испания, Швеция, Австрия, Франция, Турция, Дания (за исключением Турции все страны являются развитыми 
странами европейского региона). Наименьшие интегральные оценки у таких стран как Ангола, Венесуэла, Нигерия, 
Ирак, Йемен (по результатам расчета предельных значений эти страны оказались в зоне критической опасности).

Ключевые слова: экономическая безопасность, внешнеторговые индикаторы, риски, предельные значения, субин-
декс безопасности.

Summary. The purpose of this article is to measure the economic security level based on the a multidimensional method-
ological toolkit for evaluating foreign trade indicators of a country’s development. The appropriate security indices was defined. 
It is noted that taking into account the foreign trade component of the country economic based on foreign trade indicators 
allows to determine the possible risks related to the nature of foreign trade interaction and the degree of its effectiveness. It 
should be noted that countries with essentially open economies are characterized by high values of both export and import 
quotas. It has been determined that, since the post-crisis 2009, the global trend of increasing trade volume has been main-
tained. Developing countries having a more dynamic trade compared to developed countries. At the same time, for developing 
economies and countries transition economies, the exported goods volume exceeds the imported goods volume, while developed 
economies are, on average, net importers. Limit values of foreign trade indicators were calculated as factors in the countries 
security system, which estimated the hit of the countries for which calculations were made, to the groups «Relative danger zone 
(risk)» and «Critical danger zone» by foreign trade indicators. Aggregation of foreign trade security indicators made it possible 
to calculate the relevant security sub-index and to classify countries according to the estimated foreign trade security, taking 
into account the calculated marginal ones. The highest integrated foreign trade security estimates according to 2018 were ob-
tained for countries such as Germany, Italy, Spain, Sweden, Austria, France, Turkey, Denmark (except Turkey, all countries are 
developed countries in the European region). The smallest integrated estimates in countries such as Angola, Venezuela, Nigeria, 
Iraq, Yemen (based on limit values, these countries are in a critical danger zone).

Key words: economic security, foreign trade indicators, risks, limit values, security subindex.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практич-

ними завданнями. Національна економічна безпека 
виступає як підсистема міжнародної економічної 
безпеки, яка виступає структурним компонентом 
глобальної економічної безпеки, об’єктом захисту 
якої виступає світовий економічний порядок та ста-
лий розвиток. У забезпечені державного сувереніте-
ту, захисті інтересів країни однаково важливими є й 
внутрішня, й зовнішня складові [11]. Особливе місце 
серед детермінант, що впливають на національну 
економічну безпеку, займає ступінь залучення краї-
ни в світову економіку. З одного боку, чим значніше 
частка країни у світовій торгівлі, в експорті капіталу 

і технічного сприяння, тим більше у неї можливостей 
впливати на інші країни, тобто тим більше її активна 
сила. Але, з іншого — чим більше частка зовніш-
ньої торгівлі по відношенню до ВВП, чим сильніше 
проникнення іноземного капіталу в економіку, тим 
в більшій мірі країна схильна до впливу ззовні, а це 
вже позначається на величині її пасивної сили. Всі 
країни залежать від інших в отриманні благ, необ-
хідних їм для досягнення бажаного рівня життя 
і темпів економічного розвитку [2]. Вибір, який 
країни постійно роблять між ефективністю (добро-
бутом) і незалежністю (безпекою) нагадує про вічне 
протистояння коротко- і довгострокових інтересів 
країни. В умовах стагнації̈ або економічного спаду 
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будь-яка загроза труднощів доступу до сировини, 
становить для уряду першочергову проблему» [8, 
с. 110]. Проте з іншого боку, економічна безпека 
може мати і зворотну сторону: для експортерів си-
ровини зовнішні ринки стають особливо важливими 
для забезпечення стабільного розвитку, соціального 
миру, політичної стабільності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання взаємозалежності як відображення процесу 
поглиблення інтернаціоналізації світових госпо-
дарських зв’язків знайшли відображення у праці 
Л. Олвея, Дж. Голдена і Р. Келлі, де розглядаються 
міжнародні аспекти економічної теорії національної 
безпеки, оцінюється взаємозв’язок зростання вразли-
вості національної економіки залежно від розподілу 
ресурсів, спеціалізації виробництва, структури та 
напряму товарних і капітальних потоків [9, с. 259]. 
Поглиблення взаємозалежності спричинило за собою 
модифікацію впливу трьох взаємопов’язаних детер-
мінант, що визначають рівень міжнародної еконо-
мічної безпеки країни — структури товаропотоків, 
платіжного балансу й валютного курсу. Міжнарод-
ний обмін товарами й послугами опосередковується 
валютними виплатами, тому обов’язковою умовою 
міжнародної стабільності є вирівнювання платіж-
ного балансу. Диспропорції платіжних балансів 
особливо небезпечні, оскільки при стійких торгових 
дефіцитах зростатиме і частка іноземного капіталу 
в національній економіці або послаблюватимуться 
позиції центральних банків, або знецінюватиметься 
національна валюта. В умовах вільної конкуренції 
платіжний баланс вирівнюється автоматично. Але 
прагнення захистити національну економіку від 
впливу зрушень у міжнародній торгівлі обумовлює 
необхідність регулювання структури зовнішніх 
платежів, заходи яких містять ризик у відповідь 
дій інших держав, які посилюються з поглибленням 
взаємозалежності, що знижує економічну безпеку. 
У кризових умовах розвитку світової економіки 
протекціонізм у світі посилюється [4], а державні 
уряди все активніше застосовують політику еконо-
мічного націоналізму в умовах посилення загроз для 
національної безпеки [10].

Ще одною важливою детермінантою міжнародної 
економічної безпеки є співвідношення автономії 
і взаємозалежності, вважає Т. Ілген [7, с. 56]. По-
силення взаємозалежності є причиною змін у пра-
вилах і процесах міжнародного обміну. При цьому 
джерелом загроз міжнародної економічної безпеки 
виступає не тільки надмірна автономія, але і жорстка 
зовнішня політика. Міжнародні політичні конфлікти 
безумовно здійснюють вплив на розвиток національ-
ної економіки, адже їх вплив залежить від еконо-

мічного потенціалу країни. У процесі укріплення 
ділових економічних відносин та партнерства вплив 
економічних детермінант посилюється і з’являється 
тенденція виходу торгівлі з підпорядкування ви-
могам національної безпеки. К. Холсті [5, с. 653] 
наголошує на тенденції роз’єднання політики й 
економіки поряд зі зростанням ступеня довіри між 
партнерами. Вважає негативним, вплив протекціо-
нізму на міжнародну економічну безпеку держави 
безпеку, який є каталізатором послаблення системи 
міжнародних економічних відносин.

Ураховуючи важливість зовнішньоекономічної 
складової у формування безпеки країн у сучасних 
умовах особливої актуальності набуває розробка від-
повідного інструментарію оцінювання відповідних 
параметрів, що визначають характер участі країни 
у зовнішньоекономічних зв’язках та безпосередньо 
впливають на рівень її безпеки. У попередніх науко-
вих статтях [3; 6] обґрунтовано методику багатовимі-
рювального оцінювання різноманітних індикаторів 
економічної безпеки країн. У результаті практичного 
застосування запропонованої методики забезпечу-
ється є конструювання відповідних інтегральних 
індексів безпеки із урахуванням трьох основних 
складових: економічної, соціальної та екологічної, 
що відповідають цілям сталого розвитку. Доведено, 
що економічну складову безпекового розвитку країн 
визначають група індикаторів, до яких віднесено 
макроекономічні, зовнішньоекономічні (торговель-
ні), інвестиційно- інноваційні, фінансові індикатори.

Мета роботи — кількісна оцінка рівня еконо-
мічної безпеки на основі застосування методичного 
інструментарію багатовимірного оцінювання зов-
нішньоторговельних індикаторів розвитку країн, 
результатом якої є конструювання відповідних ін-
дексів безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зов-
нішньоторговельна складова є невід’ємним ком-
понентом економічної безпеки країни, врахуван-
ня якої на основі системи зовнішньоторговельних 
індикаторів (табл. 1) дозволяє визначати можливі 
ризики, пов’язані з характером зовнішньоторговель-
ної взаємодії та ступенем її ефективності. Для ана-
лізу орано індикатори, які узгоджуються із цілями 
сталого розвитку: SDG 8. Сприяння поступовому, 
стійкому економічному зростанню та забезпечен-
ня зайнятості та гідної праці та SDG 9. Створення 
стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій 
та стійкій індустріалізації та інноваціям.

Згідно з останніми дослідженнями UNCTAD 
[12], останніми роками найбільш відкритими еко-
номіками щодо залучення в систему міжнародних 
торговельних зв’язків були невеликі економіки 



70

// Світова економіка та міжнародні відносини //
// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Серія: «Економічні науки» // № 3 (35), 2 т., 2020

Таблиця 1
Зовнішньоторговельні індикатори в системі економічної безпеки

Індикатор /
характер впливу

Характеристика з позиції визначення рівня небезпеки
Узгодженість з ціля-
ми сталого розвитку

Експорт товарів та послуг, 
% до ВВП/

Стимулятор/
(дестимулятор — за умови 

надмірного зростання)
(Exp)

Індикатор ступеня відкритості економіки (експортна квота), 
зростання якого обумовлює збільшення рівня залученості 
країн в систему світових торговельних зв’язків, здатність 
країни максимально ефективно використовувати переваги 
зовнішньоекономічної діяльності для зростання економіки, 
її конкурентоспроможності. За критеріями Світового банку, 
країни мають відносно закриті економіки, якщо показник не 
перевищує 10%; помірно відкриті, якщо показник приймає 
значення у діапазоні 10–25%; досить відкриті — 25–35%; 
достатньо відкриті — >35% [1].

SDG 8. Сприяння по-
ступовому, стійкому 
економічному зрос-

танню та забезпечення 
зайнятості та гідної 

праці

SDG 9. Створення 
стійкої інфраструкту-
ри, сприяння всеохо-
плюючій та стійкій 
індустріалізації та 

інноваціям

Імпорт товарів та послуг, % 
до ВВП

Детимулятор / (стимулятор 
до певної межі)

(Imp)

Індикатор ступеня залежності країни від імпорту (імпортна 
квота), суттєве зростання якої обумовлює ризики залежності 
від економічних партнерів та кон’юнктури світових ринків. 
Загальноприйняті критерії класифікації країн за рівнем по-
казника відсутні. Невисока залежність найчастіше оцінюється 
в межах до 35%.

Індекс стану балансу, %/ 
Стимулятор (Bal)

Коефіцієнт покриття експортом імпорту, що є критерієм 
ефективності зовнішньоторговельної взаємодії, характеризує 
на скільки валютна виручка від експорту покриває витрати 
на імпорт. За умови рівня показника, що перевищує 100%, 
країна має додатне сальдо торгівлі, торгівля ефективна); 
менше 100% — країна має від’ємне сальдо торгівлі, торгівля 
неефективна.

Зовнішньоторговельний 
оборот на душу населення, 
дол. / Стимулятор (ExtT)

Показник, що відображає рівень інтенсивності участі країни 
в системі світової торгівлі. Зростання рівня є свідченням 
активізації зовнішньоторговельної взаємодії, укріплення 
позицій країни в системі міжнародних торговельних зв’язків

Коефіцієнт випередження 
зростання експорту над 

імпортом, % /
Стимулятор (R)

Коефіцієнт, що враховує характер експортної та імпортної 
динаміки, з одного боку виступає індикатором зростання 
зовнішньоторговельної активності, з іншого — критерієм 
ефективності торговельної співпраці. Якщо значення по-
казника перевищує 100% (зростання експорту випереджає 
динаміку зростання імпорту); менше 100% — темпи зміни 
експорту відстають від динаміки зростання імпорту

Індекс концентрації 
експорту / Детимулятор (СІ)

Індикатор рівня спеціалізації країни, характеризує ступінь 
ринкової концентрації, дозволяє визначити ступінь вузькості 
експортного асортименту країни порівняно зі світовою струк-
турою експорту. Наближення значення індексу до

Індекс диверсифікації 
експорту / Детимулятор (DІ)

Виявляє відмінності між структурою торгівлі країни (групи 
країн) та середньосвітовою структурою експорту

Джерело: систематизовано автором

Південно- Східної Азії та Східної Європи, вклю-
чаючи Гонконг, Сінгапур, В’єтнам, Словаччину, 
Угорщину та Словенія, з іншого боку переважна 
більшість країн, що розвиваються в Південній Аме-
риці та тропічних зонах Африки, а також деякі 
великі розвинені економіки, а саме США та Японія, 
характеризуються значеннями індексів торговель-
ної відкритості (експортної та імпортної квоти) на 
рівні нижче 15%.

Динаміка показників торговельної відкритості 
світової економіки та деяких країн світу представ-
лена на рис. 1.

Отже, середньосвітова експортна квота у 2018 р. 
склала 30,11%, що на 4,08% вище рівня 2000 р. 
До країн з найбільш відкритою економікою серед 
досліджуваних країн вибірки належать Сінгапур 
(176,38% у 2018 р.), ОАЕ (93,86%), Нідерланди 
(84,32%), серед найменш відкритих країн — США 
(12,22%), Аргентина (14,28%) та Куба (14,5%).

Динаміка показників імпортної залежності на-
ведена на рис. 2.

Середньосвітова імпортна квота у 2018 р. склала 
29,34%, що на 4,24% вище рівня 2000 р. До країн 
з найбільшим рівнем імпортної залежності серед 
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досліджуваних країн вибірки належать Сінгапур 
(149,82% у 2018 р.), Бельгія (82,74%), Нідерланди 
(73,33%), серед найменш залежних країн — Куба 
(12,59%), Бразилія (14,28%) та США (15,33%). 
В цілому слід зазначити, що країни з суттєво від-
критою економікою характеризуються високими 
значеннями як експортної, так і імпортної квот.

Щодо динаміки торгівлі, то починаючи з післяк-
ризового 2009 р. зберігається глобальний тренд збіль-
шення вартісних обсягів торгівлі, при цьому країни, 
що розвиваються, мають випереджальний характер 
динаміки порівняно з розвиненими країнами. Так, 
якщо товарний експорт та імпорт країн, що розвива-
ються, за період 2009–2018 рр. збільшилися на 50% 
та 60% відповідно, то розвинених країн — лише на 

35% та 32%. За даними 2018 р. світовий товарний 
експорт досяг найбільшого рівня у 19,5 трлн. дол. 
США, що на 9,7% більше попереднього року, при 
цьому географічно експортні потоки розподіляються 
рівномірно між розвиненими країнами та країна-
ми, що розвиваються, на останні припадає 44,1% 
світового товарного експорту.

Щодо рівня торговельних дисбалансів, то для 
економік, що розвиваються, та країн з перехідною 
економікою вартість експортованих товарів переви-
щує вартість імпортних товарів, тоді як розвинені 
економіки в середньому є чистими імпортерами. 
Однак за останні п’ять років надлишок торгівлі 
в країнах, що розвиваються, зменшився на 26% 
(з 455 млрд. дол. США у 2014 р. до 335 млрд. дол. 

Рис. 1. Динаміка експортної квоти найбільш та найменш відкритих країн за період 2000–2018 рр.  

(експорт товарів та послуг у% до ВВП)

Рис. 2. Динаміка імпортної квоти найбільш та найменш залежних країн за період 2000–2018 рр.  

(імпорт товарів та послуг у% до ВВП)
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США у 2018 році.), в країнах з перехідною економі-
кою навпаки зріс в 2,5 рази (з 72 млрд. дол. до 183 
млрд. дол.). В цілому серед досліджуваних країн 
вибірки найбільший рівень покриття експортом ім-
порту в сукупній торгівлі товарами та послугами за 

Таблиця 2
Динаміка граничних значень зовнішньоторговельних індикаторів в системі безпеки країн світу  

за період 2000–2018 рр.

Індикатор

Гранич-
ні зна-
чення

Роки
Відносна зміна
2018/2000, %2000 2004 2008 2012 2016 2017 2018

Експорт товарів та 
послуг, % до ВВП

СП 26,03 27,51 30,76 30,63 28,48 29,44 30,11 15,7

НК 3,96 3,40 4,26 4,60 3,66 3,94 4,32 9,1

НП 11,87 11,24 12,86 13,79 10,99 11,81 12,96 9,2

ВП 56,21 58,41 63,21 61,06 55,54 57,10 57,75 2,7

ВК 86,60 89,53 95,87 91,69 82,77 84,95 85,58 -1,2

Імпорт товарів та 
послуг, % до ВВП

СП 25,10 26,60 30,14 29,95 27,65 28,63 29,34 16,9

НК 3,18 3,25 4,04 4,74 6,03 6,15 6,94 118,2

НП 9,53 9,76 12,11 13,73 15,06 15,25 16,06 68,5

ВП 51,12 53,26 58,36 55,16 49,28 51,11 51,73 1,2

ВК 77,31 80,09 86,77 80,54 71,05 73,73 74,28 -3,9

Індекс стану балан-
су, %

СП 101,11 101,24 102,04 103,32 102,32 102,34 101,98 0,9

НК 47,70 35,31 30,10 16,88 60,79 61,47 54,75 14,8

НП 74,49 68,38 66,19 60,25 81,63 81,97 78,45 5,3

ВП 127,72 134,10 137,89 146,40 123,02 122,71 125,52 -1,7

ВК 154,52 167,17 173,98 189,76 143,86 143,21 149,21 -3,4

Зовнішньо- торгов. 
оборот на душу 

нас., дол.

СП 2576 3501 5766 6324 5543 6029 6522 153,2

НК* 534 897 1782 2328 2303 2559 2790 422,5

НП* 879 1347 2946 3726 3258 3213 3721 323,5

ВП 17305 23420 38145 41777 35722 38596 41778 141,4

ВК 32131 43471 70740 77466 66102 71379 77269 140,5

Коеф.випереджен-
ня зростання екс. 

над імп., %

СП 100,00 100,30 99,58 100,29 99,91 100,02 99,65 -0,3

НК 62,96 81,20 77,04 76,00 76,15 76,09 75,07 19,2

НП 81,54 90,78 88,34 88,18 88,07 88,10 87,40 7,2

ВП 118,46 109,81 110,81 112,39 111,75 111,94 111,90 -5,5

ВК 137,04 119,39 122,11 124,58 123,67 123,94 124,23 -9,3

Індекс концен- 
трації експорту

СП 0,07 0,07 0,09 0,09 0,06 0,06 0,07 -6,5

НК - - - - - - - -

НП 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 33,3

ВП 0,32 0,31 0,33 0,32 0,28 0,28 0,28 -11,7

ВК 0,57 0,55 0,58 0,56 0,50 0,50 0,50 -12,4

Індекс дивер- 
сифікації експорту

СП** 0,56 0,55 0,54 0,54 0,55 0,55 0,55 -2,5

НК 0,17 0,17 0,20 0,21 0,17 0,18 0,18 7,6

НП 0,37 0,36 0,37 0,38 0,36 0,36 0,37 -0,1

ВП 0,75 0,74 0,71 0,70 0,73 0,73 0,72 -3,7

ВК 0,95 0,93 0,88 0,86 0,92 0,91 0,91 -4,3

Примітка: *взято дані за групою країн з низьким доходом (НК) та середнім (НП), що обумовлено високим рівнем варіації по-

казника у вибірки країн; **розрахункові дані (середнє за досліджуваною вибіркою)

Джерело: розраховано автором

даними 2018 р. у Саудівській Аравії (125,99%), Ан-
голи (128,19%), Єгипту (119,32%), Росії (117,65%), 
Алжиру (116,14%), Туреччини (113,97%) та Катару 
(113,75%). Розвинені країни за винятком Канади, 
Франції, Нідерландів, Швейцарії, Норвегії та Данії 
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мають індекси стану балансу, що не перевищують 
100%, тобто є чистими імпортерами.

В таблиці 2 представлені результати розрахунку 
граничних значень зовнішньоторговельних індика-
торів як чинників в системі безпеки.

Експортна квота як стимулюючий показник, що 
має в середньому у світі зростаючий характер зміни, 
характеризується нижнім критичним значення 
у 4,32% за даними 2018 р. (на 9,1% більше рівня 
2000 р.) та нижнім пороговим значенням у 12,96% 
(на 9,2% вище рівня 2000 р.), також свідченням 
посилення ризиків є перевищення верхнього кри-
тичного значення, що за даними 2018 р. визначено 
на рівні 85,58% (нижче рівня 2000 та 2008 рр.).

Імпортна квота, яка в цілому оцінюється як дести-
мулюючий індикатор, є сприйнятою за умови не 
перевищення нижнього критичного рівня у 6,94% 
за даними 2018 р. (що в 2,2 рази вище рівня 2000 р.) 
та нижнього порогового у 16,06% (на 68,5% вище 
рівня 2000 р.). З посиленням ризиків пов’язано 
за проведеними оцінками перевищення значень 
імпортної квоти за межі верхнього порогового зна-
чення 51,73% у 2018 р. та верхнього критичного 
у 74,28%, які майже не змінилися за досліджуваний 
період. Критично небезпечним визначено значено 
індексів стану балансу за умови їх зниження нижче 
нижнього критичного значення у 54,75% (що вище 
рівня 2000 р. на 14,8%) та відносно небезпечним — 
за межами нижнього порогового рівня у 78,45% 
(що більше рівня 2000 р., однак менше рівня 2016р.)

Як показують розрахунки, за період 2000–
2018 рр. показник інтенсивності зовнішньоторго-
вельної співпраці, що виражений обсягом зовніш-
ньоторговельного обороту на душу населення вирів 
в 2,5 рази з 2576 дол. у 2000 р. до 6522 дол. на душу 
у 2018 р. У зв’язку з високою диференціацією по-
казників інтенсивності між розвиненим країнами 
та країнами, що розвиваються, в якості нижніх 
граничних значень, що виступатимуть ідентифікато-
рами посилення ризиків та небезпеки, взято розра-
хункові показники для групи країн світу з низьким 
та середнім рівнем доходів. Так, нижнє критичне 
значення у 2018 р. складає3721 дол. на душу, що 
в 4,3 рази вище показника 2000 р. (534 дол.) та в 2,3 
рази нижче середньосвітового показника; нижнє 
порогове значення складає 2790 дол. на душу, що 
в 5,2 рази вище показника 2000 р. (879 дол.) та на 
75% менше середньосвітового показника.

Щодо коефіцієнту випередження зростання екс-
порту над імпортом, то зростання ризиків пов’язано 
зі зменшенням значень показника нижче нижнього 
критичного у 75,07% за даними 2018 р. та нижнього 
порогового у 87,4%. Верхні порогові значення, що 

характеризують більш інтенсивне зростання екс-
порту товарів та послуг відносно динаміки імпор-
ту, оцінено на рівні 111,9% (порогове) у 2018 р. та 
124,23% (критичне). Індекс концентрації експорту, 
що зростаючи свідчить про зростання спеціалізації 
країни на окремих товарах чи товарних групах та 
відповідно збільшення залежності від кон’юнктури 
цих товарних ринків, приймає небезпечні значення 
за умови перевищення значення у 0,28 у 2018 р. 
(верхнє порогове) та 0,5 (верхнє критичне), в ціло-
му граничні значення індексів характеризуються 
тенденцією до зменшення рівнів. Щодо індексів 
диверсифікації, що зростаючи призводять до збіль-
шення відмінностей у товарній структурі експорту 
країни відносно світової, то слід відзначити широ-
кий діапазон варіації між граничними значенням, 
межі посилення небезпеки оцінено у рівні вищим 
за 0,72 у 2018 р. (верхнє порогове) та 0,91 (верхнє 
критичне). Граничні значення цих індексів також 
мають спадаючий характер зміни протягом дослі-
джуваного періоду.

Результати оцінки находження країн в різних 
зонах безпеки за зовнішньоторговельними індика-
торами представлені в таблиці 3.

Отже, в зонах небезпеки за рівнем відкритості 
економіки країни з надмірним рівнем експортної 
квоти (Сінгапур, ОАЕ у 2018 р., Малайзія та Анго-
ла у 2000 р.) та незначною квотою (США та Ємен 
у 2018 р., Японія, Аргентина та Бразилія у 2000 
р.). Порівняно більше число країн, а саме 17%, ма-
ють ризики надмірної імпортної залежності та дві 
країни Бельгія та Сінгапур віднесено до критичної 
зони небезпеки. Щодо незбалансованості торгівлі, 
то за оцінками 2018 р. 18,9% країн, що є країнами, 
що розвиваються, та переважно країнами Близь-
кого Сходу з високим рівнем доходом віднесено до 
зон небезпеки. Рівень інтенсивності зовнішньотор-
говельної співпраці є критично низьким у 22,6% 
країн, відносно низьким ще у 9,6%, в цілому рівень 
зовнішньоторговельного обороту на душу нижчий 
за середньосвітовий мають 39,6% країн вибірки. 
Порівняно з 2000 р. частка країн, що віднесено до 
зон ризику, зросла. За коефіцієнтом випередження 
зростання експорту над імпортом тільки окремі 
країни опинились в зоні небезпеки. Щодо рівня 
концентрації експорту, 9,4% країн у 2018 р. в зоні 
критичної небезпеки, що однак менше порівняно 
з 2000 р., а в зоні відносної небезпеки 17%, що двічі 
більше ніж у 2000 р., при чому серед них 2 розвинені 
країни (Норвегія та Австралія). Щодо рівня диверси-
фікації експорту, то 20,8% країн латиноамерикан-
ського, африканського регіонів та Близького Сходу 
в зоні відносної небезпеки, при чому ситуація щодо 
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числа та складу країн у 2018 р. майже не змінилась 
порівняно з 2000 р.

Агрегування індикаторів зовнішньоторговельної 
складової безпеки дозволило провести розрахунок 
відповідного субіндексу безпеки, значення якого 
в рамках періоду ретроспекції представлені на рис. 3.

Найбільш високі інтегральні оцінки за зовніш-
ньоторговельною безпекою за даними 2018 р. отри-
мано для таких країн, як Німеччина, Італія, Іспа-
нія, Швеція, Австрія, Франція, Туреччина, Данія 

(за винятком Туреччини всі країни є розвиненими 
країнами європейського регіону). Найменші інте-
гральні оцінки у таких країн як Ангола, Венесуела, 
Нігерія, Ірак, Ємен (за результатами розрахунку 
граничних значень ці країни опинилися в зоні кри-
тичної небезпеки). Щодо закономірностей динаміки 
інтегральних оцінок, то тільки 19 країн вибірки або 
35,8% характеризувалися тенденцією до зростан-
ня рівня, при чому максимальні темпи мають такі 
країни, як Малайзія (67,1% приросту, з 49 місця 

Таблиця 3
Оцінка ризиків та загроз безпеці країн за зовнішньоторговельними індикаторами

Індикатори

2000 2018
Зона відносної 

небезпеки (ризики)
ВП-ВК, НК-НП,

< СП, >СП

Зона критичної 
небезпеки

(<НК, >ВК)

Зона відносної 
небезпеки (ризики)

ВП-ВК, НК-НП,
< СП, >СП

Зона критичної 
небезпеки

(<НК, >ВК)

Експорт товарів 
та послуг,% до 

ВВП (Exp)

4 країни (8,4%)
НК-НП: США, Японія 
Аргентина, Бразилія,

3 країни (5,7%)
<НК:-

>ВК: Ангола, Ма-
лайзія, Сінгапур

2 країни (4,2%)
НК-НП: США, Ємен

2 країни (3,8%)
<НК:-

>ВК: ОАЕ, Сінгапур

Імпорт товарів 
та послуг,% до 

ВВП (Imp)

6 країн (11,3%)
ВП-ВК: Нідерланди, 

Бельгія, Таїланд, Філіп-
піни, Бахрейн, Ангола

2 країни (3,8%)
>ВК: Малайзія, 

Сінгапур

9 країн (17,0%)
ВП-ВК: Нідерланди, 

Швейцарія, ОАЕ, Бах-
рейн, Австрія, Поль-

ща, Україна, Таїланд, 
Малайзія

2 країни (3,8%)
>ВК: Бельгія, Сінгапур

Індекс стану ба-
лансу,% (Bal)

1 країна (1,9%)
НК-НП: Єгипет

3 країни (5,7%)
<НК:-

>ВК: Росія, Катар, 
Нігерія

3 країни (5,7%)
НК-НП: Колумбія, 
Філіппіни, Єгипет

7 країн (13,2%)
<НК: Ємен

>ВК: Ангола, ОАЕ, 
Кувейт, Росія, Катар, 

Саудівська Аравія

Зовнішньо- 
торговельний 

оборот на душу 
населення, дол. 

(ExtT)

9 країн (17,0%)
НК-НП: Бразилія, 

Колумбія, Куба, Перу, 
Україна, Індонезія, Єги-

пет, Марокко, Ангола
<СП: 22країни (41,5%)

4 країни (8,4%)
<НК: Китай, Індія, 

Ємен, Нігерія

5 країн (9,4%)
НК-НП: Аргентина, 

Перу, Україна, Китай, 
Марокко

<СП: 21 країна 
(39,6%)

12 країн (22,6%)
<НК: Бразилія, Ко-

лумбія, Куба, Венесу-
ела, Індія, Індонезія, 

Філіппіни, Єгипет, 
Ємен, Нігерія, Алжир, 

Ангола

Коефіцієнт 
випередж. 
зростання 

експорту над 
імпортом,% (R)

1 країна (1,9%)
НК-НП: Ангола

<НК: -
1 країна (1,9%)

НК-НП: Венесуела
1 країна (1,9%)

<НК: Ємен

Індекс концен-
трації експорту 

(СІ)

5 країн (9,4%)
ВП-ВК: Алжир, ОАЕ, 
Бахрейн, Філіппіни, 

Норвегія

8 країн (15,1%)
>ВК: Ангола, Ніге-
рія, Кувейт, Катар, 

Ємен, Саудівська 
Аравія, Ірак, Вене-

суела

9 країн (17,0%)
ВП-ВК: Чилі, Колум-
бія, Норвегія, Австра-
лія, Ємен, Катар, Бах-
рейн, Кувейт, Алжир

5 країн (9,4%)
>ВК: Ангола, Нігерія, 

Саудівська Аравія, 
Ірак, Венесуела

Індекс диверси-
фікації експор-

ту (DІ)

12 країн (22,6%)
ВП-ВК: Ангола, Ал-

жир, Нігерія, Кувейт, 
Бахрейн, Катар, Ємен, 

Саудівська Аравія, 
Ірак, Венесуела, Перу, 

Куба

>ВК: -

11 країн (20,8%)
ВП-ВК: Чилі, Куба, 

Перу, Венесуела, Сау-
дівська Аравія, Ірак, 
Ємен, Катар, Кувейт, 

Нігерія, Алжир

>ВК: -

Джерело: розраховано автором
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у 2000 р. до 28 у 2018 р.), Сінгапур (42,13%, з 48 на 
33 місце), Туреччина (28,16%, з 32 на 8 місце), ОАЕ 
(18,22%, з 36 на 25 місце), Польща (11,85%, з 27 на 
13 місце), Іспанія (10,34%, з 18 на 4 місце). Решта 
64,2% країн вибірки мають тенденцію до зменшення 

рівня безпеки, зокрема найбільші втрати позицій 
спостерігаються у розвинених країн, а саме Бельгії 
(–24,25%, з 25 на 36 місце), Австралії (–21,21%, 
з 22 на 32 місце), Нової Зеландії (–19,25%, з 21 на 
30 місце), Швейцарії (–18,4%, з 10 на 24 місце), 

Рис. 3. Розподіл країн світу за інтегральним рівнем зовнішньоторговельної складової безпеки

Джерело: розраховано автором

Таблиця 4
Групи країн за інтегральним рівнем зовнішньоторговельної складової безпеки

Діапазон варіації індексів 
безпеки

Рівень безпеки
Значення 

(оцінки 2018)
Країни

<НК (нижче нижнього критич-
ного значення)

Критичний рівень < 0,172 5 країн (9,4%)
Ангола, Венесуела, Нігерія, Ірак, Ємен
Середній 0,091

НК-НП (діапазон значень між 
нижнім критичним та нижнім 
пороговим)

Небезпечний 
рівень

0,172–0,264 1 країна (1,9%)
Алжир
Середній 0,218

НП-СП (діапазон значень між 
нижнім пороговим та серед-
ньосвітовим рівнем)

Незадовільний 
рівень

0,264–0,400 17 країни (32,1%)
Індонезія, Австралія, Сінгапур,
Аргентина, Катар, Бельгія, Єгипет, Перу, 
Куба, Україна, Кувейт, Марокко, Саудівська 
Аравія, Чилі, Колумбія, Філіппіни, Бахрейн 
Середній 0,335

СП-ВП (діапазон значень між 
середньосвітовим рівнем та 
верхнім пороговим)

Задовільний 
рівень

0,400–0,536 21 країн (39,6%)
Корея, Великобританія, Канада, Польща, 
Японія, Китай, Фінляндія, Таїланд, Мекси-
ка, Росія, Південна Африка, Ізраїль, США, 
Нідерланди, Швейцарія, ОАЕ, Норвегія, Бра-
зилія, Малайзія, Індія, Нова Зеландія
Середній 0,466

ВП-ВК (діапазон значень між 
верхнім пороговим та верхнім 
критичним)

Безпечний рівень 0,536–0,628 9 країн (17,0%)
Німеччина, ЄС28, Італія, Іспанія, Швеція, 
Австрія, Франція, Туреччина, Данія
Середній 0,561

>ВК (вище верхнього критич-
ного значення)

Оптимальний 
рівень

> 0,6128 -

Джерело: розраховано автором
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Нідерландів (–11,82%, з 16 на 23 місце). Серед кра-
їн, що розвиваються, найбільші темпи скорочення 
у Індонезії (–29,18%, з 9 на 31 місце, найбільша 
втрата позицій).

Результати групування країн за оцінкою стану 
зовнішньоторговельної безпеки з урахуванням роз-
рахованих граничних значень представлені в табл. 4.

За отриманими розрахунками, більше половини 
країн 56,6% перебувають у зоні відносної безпеки 
(4,5 групи), жодна країна не потрапила в зону з опти-
мальним рівнем. Лише 11,3% (6 країн) опинилися 
в зонах критичної та відносної небезпеки. Третина 
країн характеризується задовільним рівнем, має при 
цьому інтегральні оцінки нижчі за середній рівень.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Націо-
нальна економічна безпека виступає як підсистема 
міжнародної економічної безпеки, формування та 
забезпечення якої має відповідати цілям сталого 
розвитку. Окремими складовими загального рівня 
економічної безпеки виступають економічна, соці-
альна та екологічна складові безпеки. Зовнішньо-
торговельна складова є невід’ємним компонентом 
економічної безпеки країни, врахування якої на 
основі системи зовнішньоторговельних індикато-
рів дозволяє визначати можливі ризики, пов’язані 
з характером зовнішньоторговельної взаємодії та 
ступенем її ефективності.

Застосування методики багатовимірного оціню-
вання дозволяє конструювати відповідні інтегральні 
індекси безпеки та забезпечити комплексне оціню-
вання економічної безпеки. Зовнішньоторговельні 
індикатори (до яких віднесено рівень відкритості 
економіки, експорт та імпорт товарів та послуг по 

відношенню до ВВП, індекс стану балансу, зов-
нішньоторговельний оборот на душу населення, 
коефіцієнт випередження зростання експорту над 
імпортом, індекси концентрації та диверсифікації 
експорту) узгоджуються із цілями сталого еконо-
мічного розвитку (SDG 8. Сприяння поступовому, 
стійкому економічному зростанню та забезпечення 
зайнятості та гідної праці та SDG 9. Створення стій-
кої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій та 
стійкій індустріалізації та інноваціям).

За результатами дослідження доведено, що 
країни з суттєво відкритою економікою характе-
ризуються високими значеннями як експортної, 
так і імпортної квот. Починаючи з післякризового 
2009 р. зберігається глобальний тренд збільшення 
вартісних обсягів торгівлі, при цьому країни, що 
розвиваються, мають випереджальний характер 
динаміки порівняно з розвиненими країнами. Для 
економік, що розвиваються, вартість експортованих 
товарів перевищує вартість імпортних товарів, тоді 
як розвинені економіки в середньому є чистими 
імпортерами.

На основі оцінки ризиків та загроз безпеці країн 
за зовнішньоторговельними індикаторами визначено 
класифікацію країн за зонами небезпеки. Найбільш 
високі інтегральні оцінки за зовнішньоторговельною 
безпекою за даними 2018 р. отримано для таких кра-
їн, як Німеччина, Італія, Іспанія, Швеція, Австрія, 
Франція, Туреччина, Данія (за винятком Туреччини 
всі країни є розвиненими країнами європейсько-
го регіону). Найменші інтегральні оцінки у таких 
країн як Ангола, Венесуела, Нігерія, Ірак, Ємен 
(за результатами розрахунку граничних значень 
ці країни опинилися в зоні критичної небезпеки).
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ  
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ:  

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  
АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ:  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

COMPETITIVENESS OF AGRARIAN  
ENTERPRISES IN THE WORLD MARKET:  

SITUATION AND PROSPECTS

Анотація. В статті здійснено систематизацію наукових підходів до оцінки стану конкурентоспроможності суб’єктів 
аграрного сектору на світовому ринку. Визначено та охарактеризовано три підходи вказаної категорії, зокрема: локаль-
ні підходи стосовно аналізу за певними оціночними коефіцієнтами (показниками) розвитку (дозволяють вивчати стан 
конкурентних позицій учасників ринку відповідно до певних значних показників (в розрізі фінансово- економічного, еко-
номічного або організаційно- економічного стану)); підхід, який передбачає аналіз економічних та ринкових оціночних 
показників (підхід, пов’язаний із визначенням комплексного показника конкурентоспроможності, який визначається 
на підставі розрахунку інтегрального (або середньоарифметичного) індикатора, сформованого на підставі оцінки еко-
номічних та ринкових параметрів функціонування підприємств аграрного сектору на міжнародних ринках); підхід до 
аналізу, пов’язаний з визначенням оціночних показників конкурентоспроможності, сформульованих на основі вибору 
тих, які використовуються в різних матричних методиках (в рамках даного підходу можна використовувати як комплекс 
показників без приведення їх до єдиного індикатора, так і комплекс показників, які оцінюються за балами і приводяться 
до узагальнюючого індикатора). На підставі узагальнення наукових підходів здійснено розробку універсального ав-
торського підходу за даним напрямком, який сформульований з огляду на охоплення економічної, техніко- економічної 
та ринкової сфери. Відповідно до умов авторської методики здійснено аналіз стану конкурентоспроможності крупних 
українських виробників- експортерів олії соняшникової рафінованої. За даними оцінки встановлено стан конкурентних 
позицій досліджуваних аграрних підприємств на світових ринках. Доведено, що не достатньо високий рівень конкуренто-
спроможності двох підприємств із складу досліджуваних великою мірою залежить від низької ефективності виробництва. 
Здійснено висновок, що подальші перспективи наукових досліджень можуть лежати в площині пошуку та прогнозування 
шляхів зростання ефективності виробництва, від якого залежить ріст конкурентоспроможності на міжнародних ринках.

Ключові слова: конкурентоспроможність, світовий ринок, аграрне підприємство, експорт, олія соняшникова рафіно-
вана, ефективність виробництва, ринкова частка.
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Аннотация. В статье осуществлена систематизация научных подходов к оценке состояния конкурентоспособности 
субъектов аграрного сектора на мировом рынке. Определены и охарактеризованы три подхода указанной категории, 
в частности: локальные подходы к анализу по определенным оценочным коэффициентам (показателям) развития (по-
зволяют изучать состояние конкурентных позиций участников рынка в соответствии с определенными значимыми по-
казателями (в разрезе финансово- экономического, экономического или организационно- экономического состояния)); 
подход, который предусматривает анализ экономических и рыночных оценочных показателей (подход, связанный с 
определением комплексного показателя конкурентоспособности, который определяется на основании расчета инте-
грального (или среднеарифметического) индикатора, сформированного на основании оценки экономических и рыноч-
ных параметров функционирования предприятий аграрного сектора на международных рынках); подход к анализу, 
связанный с определением оценочных показателей конкурентоспособности, сформулированных на основе выбора тех, 
которые используются в различных матричных методиках (в рамках данного подхода можно использовать как ком-
плекс показателей без приведения их к единому индикатору, так и комплекс показателей, оцениваемых в баллах, кото-
рый приводиться к обобщающему индикатору). На основании обобщения научных подходов осуществлена разработка 
универсального авторского подхода по данному направлению, который сформулирован с учетом охвата экономиче-
ской, технико- экономической и рыночной сферы. Согласно условиям авторской методики проведен анализ состояния 
конкурентоспособности крупных украинских производителей- экспортеров масла подсолнечного рафинированного. По 
данным оценки установлено состояние конкурентных позиций исследуемых аграрных предприятий на мировых рын-
ках. Доказано, что недостаточно высокий уровень конкурентоспособности двух предприятий из состава исследуемых 
во многом зависит от низкой эффективности производства. Осуществлен вывод, что дальнейшие перспективы научных 
исследований могут лежать в плоскости поиска и прогнозирования путей роста эффективности производства, от кото-
рого зависит рост конкурентоспособности на международных рынках.

Ключевые слова: конкурентоспособность, мировой рынок, аграрное предприятие, экспорт, масло подсолнечное ра-
финированное, эффективность производства, рыночная доля.

Summary. The article systematizes scientific approaches to assessing the competitiveness of agricultural sector entities in 
the world market. Three approaches of this category have been identified and characterized, in particular: local approaches 
to the analysis by certain evaluation factors (indicators) of development (allows to study the status of competitive positions 
of market participants according to certain significant indicators (in terms of financial- economic, economic or organizational- 
economic status)); an approach that involves the analysis of economic and market valuation indicators (an approach related to 
the definition of a comprehensive competitiveness indicator, which is determined on the basis of the calculation of the integral 
(or arithmetic) indicator formed on the basis of the assessment of economic and market parameters of functioning of agricultur-
al enterprises in the agricultural sector; analysis approach related to the definition of competitiveness indicators formulated on 
the basis of the choice of those used in different matrix methods (within this approach can be used as a set of indicators without 
reducing them to a single indicator, and a set of indicators that are evaluated by points and are summarized). On the basis of 
the generalization of scientific approaches, the development of a universal authorial approach in this area, which is formulat-
ed in view of the coverage of economic, technical, economic and market sphere. In accordance with the terms of the author’s 
methodology, the competitiveness of large Ukrainian sunflower oil refined producers and exporters was analyzed. According to 
the estimation, the state of competitive position of the studied agricultural enterprises in the world markets is established. It is 
proved that not sufficiently high level of competitiveness of the two enterprises from the studied depends to a large extent on 
the low efficiency of production. It is concluded that further research prospects may lie in the plane of finding and predicting 
ways to increase production efficiency, which determines the growth of competitiveness in international markets.

Key words: competitiveness, world market, agricultural enterprise, export, refined sunflower oil, production efficiency, mar-
ket share.

Постановка проблеми. Підприємства аграрного 
сектору відносяться до суб’єктів виробничої 

діяльності, які мають високу матеріаломісткість. 
Попит на їх продукцію на світових ринках вимагає 
високої якості (дотримання стандартів та вимог, 
прийнятих на міжнародних ринках), її відповідності 
ціновим параметрам. Параметри ціни та якості є од-
ними з визначальних у забезпеченні конкурентоспро-

можності підприємства та його аграрної продукції на 
світовому ринку. Вказані параметри обумовлюють 
відповідні індикатори, що характеризують конку-
рентні позиції цих суб’єктів підприємства, зокрема, 
ринкову частку, постійне підвищення споживчих 
властивостей продукції, яке стає можливим завдяки 
зростанню прибутку. Вдале управління конкуренто-
спроможністю суб’єкта аграрного сектору пов’язане 
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із використанням сучасних, науково обґрунтованих 
підходів до аналізу та прогнозування позицій на 
світовому ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню проблеми оцінки та підвищення стану 
конкурентоспроможності суб’єктів аграрного сектору 
присвячено наукові праці В. Мещерякова, В. Севі-
дова, І. Севідової [4; 3], С. Плигуна [9; 10]. Також 
існують пропозиції щодо аналізу конкурентних по-
зицій зазначених суб’єктів аграрної сфери в умовах 
світового ринку, зокрема, це питання висвітлено в ро-
ботах В. Грановської [1, с. 38], А. Трубіліна, В. Си-
доренко, П. Михайлушкина [11; 12], Г. Кандакової 
[2]. Незважаючи на існування широкого спектру 
напрацювань за даним напрямком, існує необхідність 
систематизації підходів до аналізу та визначення 
нових пропозицій за вказаною проблематикою.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Мета роботи — систематизація та визначення 
універсального підходу до оцінки стану конкурен-
тоспроможності суб’єктів аграрного сектору на сві-
товому ринку, аналіз стану конкурентних позицій 
провідних українських виробників- експортерів олії 
соняшникової рафінованої. Для досягнення вказаної 
мети визначено низку завдань, зокрема:
1) систематизація наукових підходів до оцінки стану 

конкурентоспроможності суб’єктів аграрного сек-
тору на світовому ринку, розробка універсального 
авторського підходу за даним напрямком;

2) аналіз стану конкурентоспроможності провідних 
українських виробників- експортерів олії соняш-
никової рафінованої.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розгля-

немо та проаналізуємо положення основних наукових 
підходів щодо оцінки стану конкурентоспроможності 
суб’єктів аграрного сектору на світовому ринку.

По-перше, можна виокремити локальні підходи 
стосовно аналізу конкурентних позицій підприємств 
аграрної сфери, які ставлять акцент на ідентифі-
кації досліджуваного показника конкурентоспро-
можності з певними оціночними коефіцієнтами 
(показниками) розвитку. Вказаний підхід дозво-
ляє вивчати стан конкурентних позицій учасників 
ринку відповідно до певних значних показників 
(в розрізі фінансово- економічного, економічного або 
організаційно- економічного стану). Застосування 
зазначеного підходу, на наш погляд, важливе для 
оцінки окремих аспектів конкурентоспроможності, 
хоча не дозволяє вичерпно оцінити всі сторони до-
сліджуваного питання.

В рамках вказаного наукового підходу можемо 
виокремити визначення порядку аналізу, представ-
лене в науковому теоретико- емпіричному дослі-

дженні В. Грановської [1, с. 38]. Авторка визначає 
перелік показників, які, виходячи з результатів її 
дослідження, ідентифікують стан конкурентоспро-
можності підприємств аграрного сектору на міжна-
родних ринках, і від покращення стану яких зале-
жать перспективи їх подальшої інтеграції. В складі 
таких показників дослідницею виділено [1, с. 38]:
1) ефективність галузі. Мається на увазі потреба 

оптимізації витратомісткості виробництва аграр-
ної продукції вітчизняними підприємствами, яка 
впливатиме на ріст обсягів випуску, експорту 
через приведення у відповідність параметру ці-
на-якість, зростання прибутку. Вказані показ-
ники ефективності обумовлюють виробничий та 
експортний потенціал, можливості підприємства 
аграрного сектору забезпечити високу якість за 
рахунок масштабів виробництва та і відповідної 
економії витрат;

2) відповідність експортованої аграрної продукції 
показникам попиту на міжнародних ринках;

3) забезпечення сертифікації аграрних підприємств 
відповідно до міжнародних стандартів. Вказа-
ний напрямок реалізується, переважно, на рівні 
крупних суб’єктів цього сектору, а невеликі не 
мають можливості здійснити зазначений захід 
з огляду на фінансові та організаційні труднощі.
Вивчення підходу дослідниці свідчить, що вка-

зані оціночні показники мають локальний характер 
і не дозволяють провести комплексний аналіз за 
даним напрямком. Але, на нашу думку, зазначені 
показники слід враховувати при визначенні ме-
тодичного забезпечення аналізу. На особливу під-
тримку заслуговує виділення потреби підвищення 
ефективності, сертифікації відповідно до міжнарод-
них норм. Важливим є акцент на тому, що багато 
вітчизняних аграрних підприємств не можуть собі 
дозволити сертифікацію згідно з міжнародними 
нормами. Відповідно, на наш погляд, вирішення цієї 
проблеми може передбачати підприємницьку інте-
грацію (створення крупних мережевих структур), 
за допомогою якої зростуть можливості інтеграції 
на міжнародні ринки збуту.

По-друге, можна виокремити науковий підхід, 
пов’язаний із визначенням комплексного показника 
конкурентоспроможності, який визначається на 
підставі розрахунку інтегрального (або середньо-
арифметичного) індикатора, сформованого на під-
ставі оцінки економічних та ринкових параметрів 
функціонування підприємств аграрного сектору на 
міжнародних ринках. Тобто, прихильники даного 
підходу пропонують враховувати стан розвитку 
підприємств галузі за вказаними двома сферами. 
В рамках вказаного підходу застосовується як уза-
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гальнюючий показник конкурентоспроможності 
суб’єктів аграрного сектору, який визначають як 
середньоарифметичне складових елементів, так 
і інтегральний показник, що визначається як сума 
елементів (кількісних, приведених до певних кри-
теріїв, та якісних), зважених на встановлену вагу 
впливу.

В розрізі другого наукового підходу слід відміти-
ти порядок оцінки стану конкурентоспроможності 
аграрних підприємств на світовому ринку, запропо-
нований А. Трубіліним, В. Сидоренко, П. Михайлуш-
киним [11; 12]. Автори відмічають, що для оцінки 
конкурентоспроможності аграрного підприємства 
на міжнародних ринках можна використовувати 
комплексний показник, який включає бальну оцінку 
[11; 12, с. 6]:
1) стану якості продукції, яку випускає та експортує 

підприємство (бальна оцінка);
2) стану собівартості та ціни продукції, яку випускає 

та експортує підприємство (бальна оцінка за рів-
нем собівартості та цін, зокрема, високий рівень є 
індикатором скорочення конкурентних позицій, 
низький — свідчить про позитивні перспективи);

3) рівня дохідності виробництва та експорту про-
дукції (у десяткових знаках). Високий рівень 
дохідності є передумовою розвитку підприємства, 
запорукою збільшення якості, впровадження 
інновацій (якщо з боку власників буде прийнято 
рішення щодо використання частки прибутку на 
розвиток);

4) рівня рейтингу на внутрішньому та міжнародному 
ринках (у балах). Вказаний параметр ідентифікує 
ринкові позиції суб’єкта аграрного сектору.
Можемо констатувати, що підхід А. Трубіліна, 

В. Сидоренко, П. Михайлушкина досить вичерпно 
та комплексно визначає перелік оціночних показни-
ків, слід відмітити простоту та системність оцінки. 
Певні дискусії викликає акцент на тому, що для 
оцінки досліджуваного показника конкурентоспро-
можності аграрного підприємства на міжнародних 
ринках слід використовувати параметр рейтингу 
на внутрішньому (національному) ринку. На наш 
погляд, вказаний показник можна було б замінити 
рівнем рейтингу серед національних експортерів. 
При цьому, якщо певне аграрне підприємство не 
посідає частки міжнародного ринку, яка може бути 
визначена (дуже низька), то можна залишити для 
оцінки лише запропонований рівень рейтингу серед 
національних експортерів (у балах).

По-третє, заслуговує на увагу підхід до аналізу, 
пов’язаний з визначенням оціночних показників 
конкурентоспроможності, сформульованих на під-
ставі вибору тих, які використовуються в різних 

матричних методиках. При цьому, в рамках даного 
підходу можна використовувати як комплекс показ-
ників без приведення їх до єдиного індикатора, так 
і комплекс показників, які оцінюються за балами 
і приводяться до узагальнюючого індикатора.

Відповідно до зазначеного третього наукового 
підходу слід відмітити положення наукового дослі-
дження Г. Кандакової [2], в рамках якого авторка 
доводить пропозицію оцінки стану конкурентоспро-
можності аграрного підприємства на міжнародних 
ринках через призму використання показників, 
які передбачено матрицею Space та General Electric- 
McKinsey для здійснення формування стратегії роз-
витку конкурентоспроможності підприємства. Зо-
крема, дослідниця пропонує оцінювати показники:
1) ефективності виробництва. В рамках показни-

ків цієї категорії можна оцінювати показники 
рентабельності виробництва;

2) конкурентний потенціал підприємства. Зазна-
чений показник може оцінюватись через засто-
сування показника ринкової частки, яку ми за-
пропонували визначати в контексті показника 
рівня рейтингу підприємства серед національних 
експортерів;

3) конкурентний рівень продукції, яка випускаєть-
ся та експортується аграрним підприємством. 
Цей показник також може оцінюватись в рамках 
бальної оцінки.
Вивчення наукових підходів дозволяє констатува-

ти, що сучасна економічна думка пропонує оцінюва-
ти стан конкурентоспроможності через використання 
ключових економічних, технічних та ринкових 
показників, із використанням комплексних (уза-
гальнюючих) та окремо визначених, не приведених 
до уніфікованого індикатора параметрів. Керуючись 
положеннями основних наукових підходів здійс-
нимо спробу визначення універсального підходу 
до порядку оцінки стану конкурентоспроможності 
аграрного підприємства на міжнародних ринках. 
В табл. 1 представлено етапи та основні показники 
оцінки стану конкурентоспроможності аграрних 
підприємств на міжнародних ринках, визначені 
в рамках авторського підходу.

Відповідно до авторської пропозиції визначе-
но три етапи та три види оціночних показників, 
сформульовані з огляду на охоплення економічної, 
техніко- економічної та ринкової сфери. Наукова 
новизна пов’язана з тим, що в рамках даного підходу 
пов’язана з тим, що вперше представлено універсаль-
ний підхід, який дозволяє охопити основні сфери, 
які забезпечують конкурентні позиції аграрних 
підприємств, передбачає порядок та критерії оцінки 
за даним напрямком.
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Таблиця 1
Етапи та основні показники оцінки стану конкурентоспроможності аграрних підприємств  

на міжнародних ринках, визначені в рамках авторського підходу

№ п/п Етапи / показники Порядок розрахунку та або характеристика

1 2 3

1 Оцінка економічного стану конкурентоспроможності аграрних підприємств

1.1 Ре (ефективність виробництва) (рента-
бельність виробництва)

Ре = GP / Cs * 100,%, де GP — валовий прибуток;
Cs — собівартість від реалізації продукції. Оцінюється 
за шкалою від 1 до 10 (ефективність росте через зростан-
ня). Шкала: від: 1 до 10% оцінюється на рівні 1; від 11 
до 20% — на рівні 2; від 21 до 30% — на рівні 3; від 31 до 
50% — на рівні 4; від 51% і вище — на рівні 5

2 Оцінка техніко- економічного стану конкурентоспроможності аграрних підприємств

2.1 Q (показник відповідності параметрів ці-
ни-якості продукції аграрного сектору)

Оцінюється експертним методом. Шкала: від 0 до 3, де 
0 характеризує невідповідність ціни та якості через від-
сутність останньої, 1,5 — середню відповідність, коли 
ціна певним чином завищена; 3 — високу відповідність

3 Оцінка ринкового стану конкурентоспроможності аграрних підприємств

3.1 Рівень рейтингу підприємства серед на-
ціональних експортерів (Mr)

Оцінюється експертним методом, частка ринку перево-
диться у десяткові знаки.

4 Конкурентоспроможність підприємства 
аграрного сектору на світовому ринку 
(Comp)

Comp = Ре + Q + Mr

Джерело: авторська розробка

Таблиця 2
Оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств на міжнародних ринках  

за станом на 31.12.2019 р.

№ п/п Показник

ПрАТ з ІІ «Дніпро-
петровський олій-
ноекстракційний 

завод» (м. Дніпро)

ПрАТ «Полтав-
ський олійно-

екстракційний 
завод» (м. Пол-

тава)

ПрАТ «Пологів-
ський олійно-

екстракційний 
завод» (м. Пологи, 

Запорізька обл.)

1 2 3 4 5

1
Оцінка економічного стану конкуренто-
спроможності аграрних підприємств

1.1
Ре (ефективність виробництва) (рентабель-
ність виробництва), в т. ч.:

4 2 2

1.1.1 Рентабельність виробництва, % 32 14,3 12

2
Оцінка техніко- економічного стану конку-
рентоспроможності аграрних підприємств

2.1
Q (показник відповідності параметрів ці-
ни-якості продукції аграрного сектору)

3 3 3

3
Оцінка ринкового стану конкурентоспро-
можності аграрних підприємств

3.1
Рівень рейтингу підприємства серед націо-
нальних експортерів (Mr), в т. ч.:

0,161
0,118 0,031

3.1.1
Частка підприємства серед національних 
експортерів, %

16,1 11,8 3,1

4
Конкурентоспроможність підприємства аг-
рарного сектору на світовому ринку (Comp)

7,161 5,118 5,031

Джерело: розраховано автором за матеріалами [5; 6; 8; 7]
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Керуючись положеннями авторської методики 
проведемо аналіз стану конкурентоспроможності 
крупних українських виробників- експортерів олії 
соняшникової рафінованої за станом на 31.12.2019 р.

На першому етапі визначимо перелік суб’єктів 
дослідження за вказаним напрямком. Серед суб’єк-
тів підприємницької діяльності аграрного сектору 
будуть досліджені ті виробники, які є лідерами з екс-
порту на ринку олії соняшникової рафінованої і які 
публічно демонструють статистичні дані розвитку. 
Це: ПрАТ з ІІ «Дніпропетровський олійноекстрак-
ційний завод» (м. Дніпро) [6], ПрАТ «Полтавський 
олійноекстракційний завод» (м. Полтава) [8], ПрАТ 
«Пологівський олійноекстракційний завод» (м. По-
логи, Запорізька обл.) [7].

На другому етапі аналізу здійснимо оцінку кон-
курентоспроможності визначених аграрних під-
приємств на міжнародних ринках за станом на 
31.12.2019 р. за визначеною авторською методикою 
(табл. 2). Встановлено, що серед трьох досліджуваних 
аграрних підприємств, які є виробниками та експор-
терами олії соняшникової рафінованої, ПрАТ з ІІ 
«Дніпропетровський олійноекстракційний завод» 
(м. Дніпро) є найбільш конкурентоспроможним на 
загальному рівні (найбільше значення показника 
Конкурентоспроможності підприємства аграрного 
сектору на світовому ринку (Comp) (7,161), за показ-
ником ефективності виробництва (на рівні з огляду на 
достатньо значний рівень рентабельності виробництва 
продукції, яка експортується), за показником рівня 
рейтингу підприємства серед національних експор-
терів (0,161). ПрАТ «Полтавський олійноекстрак-
ційний завод» (м. Полтава) та ПрАТ «Пологівський 
олійноекстракційний завод» (м. Пологи, Запорізька 
обл.) мають досить схожі рівні конкурентних позицій 
на міжнародних ринках (5,118 та 5,031).

Але ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний 
завод» (м. Пологи, Запорізька обл.) вирізняється 
меншим рівнем цього показника через нижчий рі-
вень ринкової частки в складі експорту олії соняш-
никової рафінованої на міжнародні ринки.

Висновки та перспективи. Здійснено система-
тизацію наукових підходів до оцінки стану конку-
рентоспроможності суб’єктів аграрного сектору на 
світовому ринку. В ході дослідження визначено та 
охарактеризовано три підходи вказаної категорії, зо-
крема: локальні підходи стосовно аналізу за певними 
оціночними коефіцієнтами (показниками) розвит-
ку; підхід, який передбачає аналіз економічних та 
ринкових оціночних показників; підхід до аналізу, 
пов’язаний з визначенням оціночних показників 
конкурентоспроможності, сформульованих на ос-
нові вибору тих, які використовуються в різних 
матричних методиках. На підставі узагальнення 
наукових підходів здійснено розробку універсаль-
ного авторського підходу за даним напрямком, який 
сформульований з огляду на охоплення економічної, 
техніко- економічної та ринкової сфери. Відповідно 
до умов авторської методики здійснено аналіз стану 
конкурентоспроможності крупних українських 
виробників- експортерів олії соняшникової рафінова-
ної. За даними оцінки встановлено стан конкурент-
них позицій досліджуваних аграрних підприємств на 
світових ринках. Доведено, що не достатньо високий 
рівень конкурентоспроможності двох підприємств 
із складу досліджуваних великою мірою залежить 
від низької ефективності виробництва. Можна зро-
бити висновок, що подальші перспективи науко-
вих досліджень можуть лежати в площині пошуку 
та прогнозування шляхів зростання ефективності 
виробництва, від якого залежить ріст конкуренто-
спроможності на міжнародних ринках.
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА ЗАЛУЧЕННЯ  
СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ КАТЕГОРІЙ  

НАСЕЛЕННЯ ДО РИНКУ ПРАЦІ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ВОВЛЕЧЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ  

НАСЕЛЕНИЯ К РЫНКУ ТРУДА

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND INVOLVING  
SOCIALLY UNPROTECTED POPULATION  

TO THE LABOR MARKET

Анотація. В статті досліджено багатоманіття тлумачень поняття сталого розвитку. Запропоновано удосконалити 
існуючу модель сталого розвитку, розширивши її технологічно- науковою складовою. У відповідність до запропонова-
ної удосконаленої моделі сталого розвитку було представлено нове визначення поняття. Представлено переваги та 
недоліки екоцентричного, економікоцентричного та соціоцентричного підходів до реалізації Концепції сталого роз-
витку. Представлено цілі глобального розвитку з фокусом на недискримінацію на ринку праці та подолання бідності. 
Окреслено співвідношення між економічним розвитком та соціальним прогресом країни. Подано динаміку індексу 
соціального прогресу України, як показника досягнень у сфері соціальної економіки. Як взаємопов’язані аспекти, пред-
ставлено динаміку працевлаштування вразливих груп населення України та динаміку видатків з державного бюджету 
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на виплати соціального захисту населення. В статті обґрунтовано невідповідність діючої політики зайнятості України до 
потреб сучасного демографічного складу населення держави. Наведено визначення соціально незахищених категорій 
населення та подано фактичний перелік найбільш вразливих груп населення України. Описано позитивні перспективи 
ефективного впровадження реформи надання послуг соціального захисту в Україні. Актуалізовано потребу у збалансу-
ванні соціальної економіки та бюджетних видатків України, у збільшенні чисельності економічно активного населення 
України, подолання бідності й сприяння включенню окремих соціальних груп в життя суспільства. Запропоновано поси-
лити увагу до необхідності впровадження інноваційних підходів в державній політиці зайнятості, та зміни принципів й 
ведення бізнесу, зокрема, запропоновано зосередити увагу на розширення програм стимулювання розвитку соціальної 
відповідальності бізнесу.

Ключові слова: сталий розвиток, соціально незахищені категорії населення, індекс соціального прогресу, ринок 
праці, зайнятість.

Аннотация. В статье исследовано многообразие толкований понятия устойчивого развития. Предложено усовер-
шенствовать существующую модель устойчивого развития, расширив ее технологически научной составляющей. В 
соответствии с предложенной усовершенствованной моделью устойчивого развития было представлено новое опре-
деление понятия. Представлены преимущества и недостатки экоцентрический, экономикоцентричного и социоцентри-
ческого подходов к реализации Концепции устойчивого развития. Представлены цели глобального развитие с фоку-
сом на недискриминацию на рынке труда и преодоления бедности. Определены соотношения между экономическим 
развитием и социальным прогрессом страны. Представлена   динамика индекса социального прогресса Украины, как 
показателя достижений в области социальной экономики. Как взаимосвязанные аспекты, представлена   динамика 
трудоустройства уязвимых групп населения Украины и динамику расходов из государственного бюджета на выпла-
ты социальной защиты населения. В статье обосновано несоответствие действующей политики занятости Украины с 
потребностями современного демографического состава населения страны. Приведены определения социально неза-
щищенных категорий населения и представлены фактический перечень наиболее уязвимых групп населения Украины. 
Описаны положительные перспективы эффективного внедрения реформы предоставления услуг социальной защиты в 
Украине. Актуализировано потребность в сбалансировании социальной экономики и бюджетных расходов Украины, в 
увеличении численности экономически активного населения Украины, преодоление бедности и содействие включению 
отдельных социальных групп в жизни общества. Предложено усилить внимание к необходимости внедрения иннова-
ционных подходов в государственной политике занятости, и изменения принципов развития предпринимательности, 
в частности,  предложено сосредоточить внимание на расширение программ стимулирования развития социальной 
ответственности бизнеса.

Ключевые слова: устойчивое развитие, социально незащищенные категории населения, индекс социального про-
гресса, рынок труда, занятость.

Summary. A variety of interpretations of the concept of sustainable development have been explored. Improvement of the 
existing model of sustainable development through its expansion of technological and scientific component was suggested. In 
line with the proposed Sustainable Development Model, a new definition of the concept has been introduced. Advantages and 
disadvantages of ecocentric, economical and sociocentric approaches to the implementation of the Sustainable Development 
Concept were presented. The goals of global development with a focus on non-discrimination in the labor market and poverty 
eradication have been demonstrated. The relation between economic development and social progress of the country was 
outlined. The dynamics of the Social Progress Index of Ukraine, as an indicator of achievements in the social economy, was 
presented. The dynamics of employment of vulnerable groups of population in Ukraine and the dynamics of expenditures from 
the state budget for social protection payments were presented as interrelated aspects. The inconsistency of the current em-
ployment policy of Ukraine with the needs of the modern demographic composition of the state population was substantiated 
in the article. Identification of socially disadvantaged categories of population was provided and a factual list of the most 
vulnerable population groups in Ukraine was provided. Positive prospects for effective implementation of the reform of social 
protection services in Ukraine have been described. The need for balancing the social economy and budget expenditures of 
Ukraine, increasing the number of economically active population of Ukraine, overcoming poverty and promoting the inclusion 
of certain social groups in society was actualized. Increased attention to the need to introduce innovative approaches in pub-
lic employment policy and change of principles and doing business was suggested. In particular, it was suggested to focus on 
expanding programs to promote CSR.

Key words: sustainable development, socially unprotected population, social progress index, labor market, employment.
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Постановка проблеми. За останні пів століття 
економічне зростання покращило життя сотні 

мільйонів людей, позбавивши їх бідності. Проте, за-
раз стає очевидним, що модель розвитку, побудована 
виключно на економічному прогресі є незавершеною, 
необхідно розширювати розуміння успіху країни й 
поза економічними показниками, задовольняючи 
потреби й надаючи можливості для кожного, а це 
потребує вивчення й впровадження інноваційних 
підходів на глобальному, національних, регіональ-
них рівнях, і на рівнях підприємств.

Для сучасного ринку праці в Україні характерним 
є зростання пропозиції та скорочення попиту на ро-
бочу силу, недостатня кількість робочих місць для 
висококваліфікованих працівників та їх надлишок 
для представників робітничих професій, поширення 
тіньової зайнятості населення, збільшення кількості 
робочої сили старших вікових груп, людей з інвалід-
ністю, внутрішньо- переміщених осіб та інших соці-
ально незахищених категорій населення, головним 
фактором низького рівня працевлаштування яких є 
низька конкурентоспроможність. Турбота про най-
більш вразливих громадян вважається показником 
стабільності та цивілізованості держави, адже, не 
лише дозволить їм почуватись дійсно повноцінними 
членами суспільства, а й робити посильний внесок 
у національний дохід на противагу бюджетним ви-
даткам на сплату виплат соціального захисту.

Актуалізація на світовому рівні цього та інших 
викликів, викристалізувались у Концепцію сталого 
розвитку, прийняту більше як 180 країнами світу 
задля збалансувати інтересів сьогоднішнього та 
майбутнього поколінь, економіки та природи. Необ-
хідність запровадження принципів сталого розвитку 
при проектуванні розвитку національної економіки 
України ставить перед вченими завдання пошуку 
шляхів та механізмів їх реалізації на практиці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вне-
сок у вивчення сталого розвитку в національному 
масштабі зробити такі українські вчені, як Гальчин-
ський А. [24], Данилишин Б.[12], Трегобчук В. [25].

Соціальні проблеми забезпечення сталого розвит-
ку були дослідженні у працях вчених Зеркалова Д. 
[26], Кувшинова М. [27] та інших.

Аналіз наукових джерел свідчить, що пробле-
ми інноваційних моделей регулювання державної 
економіки та особливості процесів, пов’язаних з по-
кращенням соціального потенціалу підприємств 
досліджувалися у наукових працях Колота А. [28; 
29], Грішнова О. [30] та інші.

В вітчизняних наукових доробках проблематика 
управління зайнятістю соціально незахищених ка-
тегорій населення досліджувалась такими вченими- 

економістами як Ільїч Л. М. [31], Якимова Н. С. [32] 
та зарубіжними вченими Ванксвіч Е., Пек Л., Скот Р.

Україна обрала соціальний орієнтир у економіч-
ному розвитку, а демографічні тенденції й структура 
зайнятості змушують і державний, і комерційний 
сектори змінювати акценти для урівноваження еко-
номіки й уможливлення працевлаштування осіб з со-
ціально незахищених категорій населення, тоді як 
аналіз альтернативних зарубіжних та вітчизняних 
ідей та їх потенційний вплив на національну еконо-
міку досі залишаються дослідженими недостатньо.

Мета статті. Актуалізація потреби зміни курсу 
політики зайнятості України та впровадження інно-
ваційних моделей розвитку підприємництва задля 
урівноваження економіки й створення додаткових 
можливостей для працевлаштування осіб з соціально 
незахищених категорій населення.

Виклад основного матеріалу. З часів класич-
ної школи політичної економії основною метою 
суспільства проголошено максимальний розвиток 
виробництва на основі необмеженої експлуатації 
природних ресурсів (єдиним фактором, що стри-
мував споживання природних ресурсів, були тех-
нологічні обмеження), та оптимальний розподіл 
у просторі продуктивних сил. Вільний ринок дійсно 
виявився досить добре придатним інструментом для 
досягнення цієї мети, але це мало своїм наслідком 
вичерпання енергетичних ресурсів. Стала очевидною 
необхідність кардинального перегляду підходів до 
мети розвитку економіки та проблеми використан-
ня ресурсів на основі врахування потреб не тільки 
виробництва, а й збереження людства.

Концепція «сталого розвитку» є розвитком вчен-
ня В. Вернадського про ноосферу, у якій він зазна-
чав: «питання про планову, однакову діяльність 
з метою оволодіння природою і правильного роз-
поділу багатств пов’язане з усвідомленням єдності 
і рівності усіх людей, єдності ноосфери, стало на 
порядок денний [1, с. 217]. І. Франко у 1878 році 
висловив своє бачення майбутнього суспільного ладу 
України: «… сталий добробут, що грунтується на 
постійній праці» [3, с. 51]. Поступово прогресивна 
громадськість готувала підгрунтя для ідей триєдиної 
концепції сталого еколого- соціально-економічного 
розвитку.

Попри те, що вперше ідею озвучив Вернадський, 
розробку категорії «сталий розвиток» пов’язують 
із засновниками Римського клубу [4, ст. 118], що 
з’явились значно пізніше, а також Дж. Форресте-
ром, Д. Медоузом, Р. Рандерсом. Особливий вне-
сок у розвиток Концепції сталого розвитку зробила 
прем’єр-міністр Норвегії Г. Х. Брундтланд у 1987 
році, опублікувавши доповідь при ООН.
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Термін «сталий розвиток» є досить суперечливим, 
адже, сталий, згідно з Академічним тлумачним 
словником української мови (1970–1980) означає 
той, який не змінюється, зберігає той самий склад, 
розмір, однакову форму, величину і т. ін.; незмін-
ний, постійний [5]. Тобто, свідчить про здатність 
елементів системи після взаємодії із зовнішніми 
факторами повертатись у стан рівноваги, що най-
більше придатний для виконання її функцій. Тоді як 
розвиток — процес, в результаті якого відбувається 
зміна якості чого-небудь, перехід від одного якісного 
стану до іншого, вищого [6]. Тобто, означає направ-
лені й безповоротні кількісні, структурні та якісні 
зміни, що відбуваються під впливом внутрішніх 
та зовнішніх факторів. В таблиці 1 представлено 
перелік множинності визначень категорії «сталий 
розвиток».

Узагальнення цієї концепції були зроблені на 
всесвітніх самітах ООН, за участі понад 180 країн 
світу, багатьох міжнародних організацій та вчених. 
Вперше поняття «стійкого» («сталого») економіч-
ного розвитку було вжито у 1980-х роках у межах 

діяльності комісії ООН у заключному документі 
комісії під назвою «Наше спільне майбутнє», у та-
кому вигляді, як зазначено у табл. 1, пункт 1, але 
обговорення, врешті-решт, призвели до удосконале-
ного визначення: сталий розвиток — це процес роз-
будови держави на основі узгодження і гармонізації 
соціальної, економічної та екологічної складових 
з метою задоволення потреб сучасних і майбутніх 
поколінь [15].

Сталий розвиток узагальнює в собі процес вижи-
вання і відтворення генофонду нації, активізацію 
ролі кожної окремої людини в суспільстві, забезпе-
чення її прав і свобод, збереження навколишнього 
природного середовища, формування умов для від-
новлення біосфери та її локальних екосистем, орі-
єнтацію на зниження рівня антропогенного впливу 
на природне середовище й гармонізацію розвитку 
людини в природі. Основою сталого розвитку є три 
аспекти: економічне зростання, соціальна інтеграція 
та охорона навколишнього середовища. Особливіс-
тю Концепції сталого розвитку є власне баланс усіх 
трьох складових, адже, екологоцентризм, що пропа-

Таблиця 1
Визначення категорії «сталий розвиток»

№ Джерело Визначення

1 Доповідь Комісії Брундт-
ланд [7]

«…розвиток, який задовольняє потреби цього часу, але не ставить під загрозу здат-
ність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби»

2 Всесвітня стратегія охо-
рони природи: доповідь 
Міжнародного союзу охо-
рони природи і природ-
них ресурсів [8]

«…модифікація біосфери та використання людських, фінансових, відтворюваль-
них і невідтворювальних природних ресурсів для задоволення потреб людей»

3 Концепція переходу Ук-
раїни до сталого розвит-
ку [9]

«…розвиток суспільства, за якого задоволення потреб у природних ресурсах тепе-
рішніх поколінь не повинно ставити під загрозу можливість майбутніх поколінь 
задовольняти в них свої потреби, коли будуть узгоджені екологічні, економічні та 
соціальні складові розвитку, техногенне навантаження не перевищуватиме мож-
ливостей навколишнього природного середовища до самовідновлення, а суспіль-
ство усвідомить перевагу екологічних пріоритетів над іншими

4 Дейлі Г. [10] «…кардинальний перехід від економіки зростання і всього, з нею пов’язаного, до 
стабільної економіки»

5 Дорогунцов С., 
Ральчук О. [11]

«…оптимальна керована самоорганізація соціоприродних систем, яка є реальною 
тільки за умови дії головної гуманістичної константи сталого розвитку — діалогу, 
порозуміння між природою та культурним началами систем»

6 Данилишин Б.,
Шостак Л. [12]

«…система відносин суспільного виробництва, при якій досягається оптимальне 
співвідношення між економічним зростанням, нормалізацією якісного стану при-
родного середовища, збільшенням матеріальних і духовних потреб населення»

7 Веклич О. [13] «…перехід від урахування екологічного фактора як зовнішнього явища впливу на 
економічний розвиток до сприйняття його як внутрішнього екологічного параме-
тра функціонування економічної системи»

8 Основні засади держав-
ної екологічної політи-
ки України на період до 
2020 року (затвердже-
но законом України від 
21.12.2010) [14]

«…функціонування її господарського комплексу, коли одночасно задовольняють-
ся зростаючі матеріальні і духовні потреби населення, забезпечується раціональне 
та екологічно безпечне господарювання і високоефективне збалансоване викори-
стання природних ресурсів, створюються сприятливі умови для здоров’я людини, 
збереження і відтворення навколишнього природного середовища та природно- 
ресурсного потенціалу суспільного виробництва»
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гує збереження природних ресурсів через скорочення 
темпів економічного зростання, не враховує зростан-
ня потреб людства. Економікоцентризм допускає 
взаємозаміну ресурсів й знімає природні обмеження 
розвитку задля можливості забезпечення потреб 
поколінь, але порушує гармонійне співіснування 
людини та навколишнього середовища у стратегічній 
перспективі. А соціоцентричний підхід — ставить 
за мету оптимальне управління соціокультурним 
багатством на основі прискорення темпів еконо-
мічного зростання задля всебічного задоволення 
потреб людського суспільства, з нехтуванням уваги 
до екологічної складової. На думку авторів, кон-
цепція сталого розвитку буде розвиватись і надалі, 
зокрема, доцільним є розширення складових ще на 
технологічно- наукову (рис. 1), особливо, зважаючи 
на промислові підприємства, необхідно впроваджу-
вати нові наукомісткі технології та інновації, що 
забезпечуватиме конкурентоспроможність в дов-
готривалій перспективі.

З огляду на це пропонуємо таке визначення 
цього процесу: сталий розвиток — це безперервні 
соціально- економічні та науково- технічні позитивні 
зміни, які не знищують, а сприяють відновленню, 
природної основи. Ця концепція продовжує рево-
люціонувати, водночас, її ключові засади незмінні: 
рівність, справедливості, забезпечення прав вразли-
вих, стратегічна перспектива, виваженість, усвідом-
лення взаємозв’язку між екологією, економікою та 
суспільством, а також усвідомлення взаємозв’язку 
країн у процесах розвитку та безпеки.

Глобальні Цілі сталого розвитку (далі — ЦСР), 
яких на сьогодні дотримуються всі країни світу, 

включають 17 цілей і 169 конкретних завдань [15], 
де, з-поміж іншого, фокус зосереджено на соціальній 
інтеграції та посиленню можливостей соціально 
незахищених категорій населення, що можна про-
стежити у кількох завданнях (наведено у табл. 2.).

Україна, як засновниця ООН, приєдналася до 
глобальних завдань забезпечення сталого розвит-
ку, що потребує вагових соціально- економічних 
перетворень. Одним з індикаторів досягнення цих 
соціально- економічних перетворень країни є індекс 
соціального прогресу [16] — сукупний індекс соці-
альних та екологічних показників, що доповнює 
ВВП та інші економічні показники аби забезпечити 
більш цілісне розуміння загальної ефективності 
країн. Показники цього індексу відображають три 
аспекти соціального прогресу: базові потреби лю-
дини, основи добробуту та можливості розвитку 
людини. Одним з індикаторів блоку «можливості» 
є працевлаштування вразливих груп населення. 
У 2019 році Україна посіла 80 місце в рейтингу кра-
їн, з оцінкою індексу соціального прогресу 66,97 зі 
100, а за індикатором працевлаштування вразливих 
груп населення здобула 14,82 зі 100. У 2018 році 
Україна посіла 72 місце (індекс соціального про-
гресу — 66,78; працевлаштування вразливих груп 
населення — 14,81), у 2017 році — 74 місце (індекс 
соціального прогресу– 66,36; працевлаштування 
вразливих груп населення — 14,83). Динаміку ін-
дексу соціального прогресу України за 2017–2019 
роки подано на рис. 2.

Рівень економічного розвитку та соціальний про-
грес мають велику кореляційну залежність. Оскіль-
ки індекс соціального прогресу оцінює досягнення 
в соціальній сфері окремо від економічних індикато-
рів, це дозволяє глибше вивчити взаємозв’язок між 
економічним і соціальним розвитком [18].

Ринок праці є невід’ємною частиною економіки, 
так як відіграє велику роль у відтворенні такого 
товару як робоча сила. Власне якість робочої сили 
визначають дієвість конкурентної економіки, мож-
ливості створення високоякісних товарів та послуг, 
темпи й масштаби науково- технічного та організацій-
ного розвитку. Тому активна робоча сила на ринку 
праці є запорукою життєдіяльності національної 
економіки. Роками на ринку праці України увага 
приділялась соціально захищеним категоріям на-
селення, тоді як турбота про найбільш вразливих 
громадян — таких, що мають інший стартовий набір 
якостей та можливостей, що зменшує їх конкурентну 
спроможність у різних сферах життя, в тому числі 
на ринку праці — ігнорувалась, хоч і вважається 
показником стабільності та цивілізованості держави. 
До таких належать люди з інвалідністю, хронічно 

Рис. 1. Модель удосконаленої Концепції сталого 

розвитку

Джерело: сформовано авторами
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хворі, ВІЛ-інфіковані, люди поважного віку, по-
страждалі від Чорнобильської аварії та інші кате-
горії, які мають обмежені можливості щодо роботи 
і звичного способу життя, а також діти-сироти, без-
хатьки, колишні ув’язненні, жінки, що самостійно 
виховують дітей; внутрішні переселенці, учасники 
бойових дій, малозабезпечені, меншини та інші групи 

громадян, що часто зазнають дискримінації через 
приналежність до тієї чи іншої категорії. Таких 
громадян об’єднують у поняття «соціально незахи-
щені категорії населення», що означає індивідів або 
соціальні групи, що мають більшу за інших ймовір-
ність зазнати соціальних збитків від дії економіч-
них, екологічних, техногенних та інших чинників 

Таблиця 2
Глобальні Цілі сталого розвитку, що фокусують увагу на посиленні можливостей  

соціально незахищених категорій населення

Глобальні 
цілі

Завдання План

Ціль 1 Подолання бідності у всіх формах 
та усюди

1.1. Ліквідувати крайню бідність для всіх людей у всьому світі 
(проживання на суму менш ніж 1,25 дол. США/день)
1.2. Зменшити частку чоловіків, жінок і дітей будь-якого віку, 
що живуть у злиднях у всіх їх проявах, згідно з національними 
визначеннями, принаймні наполовину

Ціль 4 Заохочення всеохоплюючої та 
справедливої якісної освіти та за-
охочення можливості навчання 
впродовж усього життя для всіх

4.4. Істотно збільшити число молодих і дорослих людей, які 
володіють затребуваними навичками, у тому числі професійно- 
технічними навичками, для працевлаштування, отримання гід-
ної роботи та занять підприємницькою діяльністю

Ціль 8 Сприяння поступальному всеохо-
плюючому та сталому економічно-
му зростанню, повній і продуктив-
ній зайнятості та гідній праці для 
всіх

8.3. Просувати проведення орієнтованої на розвиток політики, 
яка сприяє продуктивній діяльності, створенню гідних робочих 
місць, підприємництву, творчості й інноваційній діяльності, та 
заохочувати офіційне визнання і розвиток мікро-, малих і серед-
ніх підприємств, у тому числі шляхом надання їм доступу до фі-
нансових послуг
8.5. Забезпечити повну і продуктивну зайнятість та гідні працю 
для всіх жінок і чоловіків, у тому числі молодих людей та інва-
лідів, і рівну оплату за працю рівної цінності
8.6. Суттєво скоротити частку молоді, яка не працює, не вчиться 
і не набуває професійних навичок

Ціль 10 Скорочення нерівності всередині 
країн та між ними

10.1. Поступово досягти й підтримувати зростання доходів най-
менш забезпечених 40% населення на рівні, що перевищує се-
редній по країні

Джерело: [15]

Рис. 2. Показники ефективності соціально- економічного розвитку України у 2017–2019 роках  

за рейтингами країн Social Progress Imperative

Джерело: розроблено авторами на основі даних щорічних звітів The Social Progress Imperative [16] та Світового банку [17]
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сучасного життя [19]. Ця частка суспільства потребує 
дещо специфічних умов на всіх циклах їх трудового 
життя, що дозволить не лише почуватись їм дійсно 
повноцінними членами суспільства, здатними забез-
печити свої потреби, а й робити посильний внесок 
у національний прибуток на противагу бюджетним 
видаткам на сплату соціальних виплат.

Власне, принципи справедливості й рівності, що 
лежать в основі ідеології рівних можливостей Кон-
цепції сталого розвитку, перетинаються з концепцією 
соціального включення, яка, згідно з ствердження-
ми українського соціолога Савельєва Ю., зумовила 
зміну в соціально- економічному розвитку більшості 
західно- європейських країн і заклала підвалини роз-
витку Концепції сталого розвитку [20]. Гіденс Е. — 
британський вчений — соціолог — в рамках дослі-
дження ідей соціального включення зауважив на 
необхідність соціального включення окремих груп 
населення як базової умови подолання безробіття 
та бідності. Цю думку поділяють й Фарінгтон Ф. 
та Сен А., зазначаючи, що соціальне включення 
окремих груп населення є ключовим способом ви-
рішення таких соціальних та економічних проблем 
як зайнятість, довготривале безробіття та бідність.

Такий підхід надзвичайно доречний в умовах 
актуальної демографічної кризи та стрімкого ста-
ріння економічно активного населення України, 
адже, збільшити чисельність економічно активного 
населення України можна через інтенсивне вклю-
чення у сферу зайнятості соціально незахищених 
категорій населення.

Нажаль, за роки незалежності нашої держави 
проект Державної стратегії збереження та розвит-
ку трудового потенціалу України так і не був при-
йнятий, як і відповідний проект Закону України. 
Об’єднання Державного комітету з праці та соціаль-
ної політики України з Міністерством соціального 
захисту населення України, що разом утворили 
Міністерство соціальної політики України сприяло 
зменшенню уваги до управління трудовою сферою 
та соціально- трудовими відносинами.

Щороку статистика України [21] фіксує близько 
1,8–2,0 млн. громадян похилого віку, людей з інва-
лідністю, та інших осіб, що потребують стороннього 
обслуговування; близько 55 тисяч осіб, що прожива-
ють у державних будинках- інтернатах для громадян 
поважного віку та людей з інвалідністю; близько 
15 тисяч осіб щороку отримують послуги у центру 
обліку безпритульних, і так далі, що в результаті 
коштує державі щороку мільярдів гривень (табл. 3).

Отож, сьогодні в державних підходах до здійснен-
ня економіки є нагальна потреба в розвитку належ-
ного та якісного рівня локальних новацій політики 
зайнятості соціального незахищеного населення, що 
неможливе без принципової трансформації політики 
соціального захисту окремих категорій населення 
в напрямку максимально схвального способу їх еко-
номічного та соціального включення в суспільства.

Наявні механізми, нажаль, гальмують іннова-
ційні зрушення у сфері зайнятості та ринку праці. 
Ключова інституція — Державна служба зайнято-
сті — за наявних технологій (серед яких панують 
пасивні, як ось компенсації, консультації, випла-
ти, тощо), охоплює не більше третини безробітного 
населення держави. Фокус державної політики на 
сприянні працевлаштування активних шукачів 
роботи є хибною стратегією, адже, від 2,5 до 4 млн. 
громадян України працездатного віку вважаються 
економічно неактивними. Ігнорування уваги до них 
в умовах зменшення населення, активної трудової 
імміграції, збільшення соціального навантаження 
на працююче населення — в сумі здатне збитково 
впливати на національну економіку.

В умовах складної соціально- економічної ситуа-
ції та жорсткої економії державних видатків, наша 
держава потребує запровадження соціальних іннова-
цій, які мають забезпечити якісно нове розв’язання 
актуальних проблем соціального залучення, повно-
цінної реалізації економічної активності населення, 
поліпшення якості життя. Реформування системи 
надання соціальних послуг [23], що передбачає ін-
новаційне для України соціальне замовлення та 

Таблиця 3
Динаміка видатків з державного бюджету України на виплати соціального захисту  

інших категорій населення

Рік
Усього видатки за функці-

ями млрд. грн

Соціальний захист інших 
категорій населення, 

млрд. грн

Темп росту Питома вага

% млн. грн % зміна, %

2016 684,8837 5,1071 - - 0,74 -

2017 839,4530 5,6529 110,68 0,54 0,67 -0,072

2018 985,8518 6,2333 110,26 0,58 0,63 -0,041

Джерело: розроблено авторами на основі даних Міністерства фінансів України [22]
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перехід від «фінансування установи» до «фінансу-
вання послуг» з одному боку економить державні 
видатки, а з іншого — сприяє уникненню соціальної 
ізольованості цільової категорії громадян та розвитку 
неурядового сектору суспільства. Така тенденція 
розвитку державної соціальної підтримки може 
перетинатись і з інтересами бізнесу, якщо пріоритет 
надавати заходам, що сприяють використанню на-
явного потенціалу громадянина для його соціальної 
адаптації та залучення до трудової діяльності, тоді 
як виплати грошової допомоги для працездатних осіб 
повинні стати лише тимчасовим засобом підтримки.

За таким сценарієм ключем до урівноваження 
економіки, зміцнення національного трудового 
потенціалу й уможливлення працевлаштування 
чи забезпечення додатковими пільгами осіб з со-
ціально незахищених категорій населення може 
стати розвиток соціального відповідального біз-
несу в Україні. Вище зазначалось, що Концепція 
сталого розвитку впроваджується на усіх рівнях: 
глобальному, національних, регіональних та на рівні 
підприємства. Власне, соціально відповідальний 
бізнес є відображенням впровадження Концепції 
сталого розвитку на рівні підприємства. Частко-
ве, але масове субсидіювання чи інше заохочення 
підприємців до впровадження політик соціальної 
відповідальності підприємства й створення робочих 
місць для соціально незахищених категорій здатне не 
лише підвищити самостійність та спроможності ок-
ремих громадян, але й вплинути на співвідношення 
доходів та видатків державного бюджету, зміцнити 
трудовий потенціал України, збільшити чисельність 
економічно активного населення й протидіяти бід-
ності, соціальному виключенню, дискримінації та 
поляризації суспільства.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Соціально орієнтована ринкова економіка — найпер-
спективніша модель організації суспільного вироб-
ництва, яка поєднує високу ефективність ринкового 
механізму й орієнтацію на досягнення справедли-
вості та рівності. Саме на таку модель орієнтується 
Україна, взявши на себе низку зобов’язань перед 
ООН та на шляху інтеграції з Європейським Союзом.

Державний сектор повинен вжити додаткових 
дії задля підтримки розвитку соціально відпові-
дального бізнесу, як шляху урівноваження еко-
номіки й уможливлення працевлаштування осіб 
з соціально незахищених категорій населення, адже, 
створення робочих місць, трудова соціалізація та 
адаптація індивідів, що опинились незайнятими 
в силу своєї не конкурентоспроможності на ринку 
праці, і є забезпеченням умов для мінімізації рівня 
бідності чи знищення чинників бідності, як один 
з пріоритетів Цілей сталого розвитку. Більше того 
демократичні трансформації є умовою інтеграції 
України у європейський та світовий простір як рівно-
правного партнера. Це слугує підвищенню реальної 
ціни робочої сили, активізації мотивів і стимулів до 
праці та підприємницької активності, відновлення 
в сучасних умовах зв’язку доходів із зростанням 
продуктивності праці і результативності підприєм-
ницької діяльності, а також забезпечує сприятливі 
умови для підприємницької ініціативи, направленої 
на створення нових робочих місць та виробництво 
якісних і недорогих товарів.

Подальші дослідження необхідно спрямувати 
у дослідження інноваційних підходів до залучен-
ня соціально незахищених категорій населення до 
ринку праці, а також в економічну оцінку вигоди 
такого залучення.
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