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Алексеєва К.А.,
кандидат наук з державного управління, доцент,
Національний університет біоресурсів і природокористування
України, м. Київ
ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ
РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КЛАСУ В УМОВАХ ПОБУДОВИ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
На теперішній час надзвичайно актуальними є дискусії щодо
створення інформаційного суспільства та економіки нового типу
(заснованої на впровадженні інновацій) на вітчизняних теренах.
Водночас застаріла інерційна модель управління людським
капіталом в країні суттєво гальмує даний процес. Корупційнобюрократична система управління економікою України була
створена раніше, однак продовжує функціонувати всупереч усім
спробам змінити її та позбавитися від неї. На превеликий жаль, дана
система спрацьовує і щодо управління інтелектуальним капіталом
країни на різних рівнях.
Інформаційна революція, яка в розвинених країнах зумовила
перехід від індустріального суспільства до постіндустріального,
перетворила інформацію та знання на ключову продуктивну силу,
змінила місце та роль людини в новому суспільстві, а сукупний
інтелектуальний капітал нації став визначальним фактором
прогресу. Зростання інтелектуального класу посприяло зміні
структури зайнятості у світовій економіці у напрямку збільшення
питомої ваги інноваційної зайнятості, зайнятості у сфері науки та
освіти. Людина перестала бути, як раніше, просто чинником
(агентом, фактором) виробництва. Вона вийшла із його структури та
стала поруч, при цьому здійснюючи його цілеспрямоване
регулювання. Вихід людини за межі безпосередньо виробничого
процесу зумовлює перехід її провідної функції від матеріальноуречевлених елементів виробництва (індустріальне суспільство) до
соціальних та інтелектуально-духовних. Саме тому пріоритетна роль
тепер належить саме живій праці, а не матеріалізованій у засобах
виробництва [1, С. 124].
Однак,
необхідно
зазначити,
що
представники
інтелектуального класу за своєю суттю є працівниками нового типу,
для яких матеріальні стимули вже не є основними, якщо створено
умови для самореалізації та самовираження. В умовах
інформаційного суспільства саме трудова діяльність людини, яка не
мотивується виключно матеріальними потребами, змінює характер
та механізми господарювання, а також прискорює перехід до
наступного технологічного укладу, набагато у значнішій мірі, аніж
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будь-які революційні потрясіння. Це обумовлено тим, що у випадку
достатніх
можливостей
для
самореалізації
особистості,
примноження матеріального продукту вже не сприймається окремою
особистістю як самоціль, а його відчуження як несправедливість.
З іншого боку, якщо у людини відсутніми є можливості для
самореалізації, а людина виступає простим виконавцем чужої волі,
то це якраз і може сприйматися людиною як несправедливість.
Часто-густо можна спостерігати, як на підприємствах різних форм
власності виникають конфлікти, пов’язані не з матеріальними
чинниками, а такі, що стосуються умов праці, свободи прийняття
рішень, вирішення різного роду соціальних питань.
Подібна ситуація має місце і на макроекономічному рівні: у
суспільстві, в якому відсутні можливості для творчої самореалізації
особистості, постійно існує небезпека розпалювання соціальних
негараздів [2, С. 6]. Якщо ж конфлікт між суспільством та
особистістю не долається, а поглиблюється, то це може призвести
до її деградації, посилення апатії, утвердження шкідливих та
небезпечних стереотипів. Причому це стосується як окремих людей,
так і цілих соціальних груп.
Зазначимо,
що
в
процесі
становлення
нового
постіндустріального суспільства клас інтелектуалів поступово
набуває ролі господарюючого класу, а економіка набуває рис
інноваційної економіки. Представники даного класу походять, як
правило, з освічених та забезпечених сімей, самі володіють
сучасними навичками та є зайнятими у високотехнологічних галузях
виробництва. Даний господарюючий клас не паразитує на інших
класах, а постійно «виробляє знання», пропонуючи ринку
принципово нові товари і послуги та забезпечуючи собі тим самим
матеріальний
добробут.
Стати
повноцінним
членом
інтелектуального класу досить важко, та відтворюється він часто як
доволі замкнутий клас, коли діти часто виступають продовжувачами
справи батьків. Причиною цього є не тільки необхідність значних
фінансовим витрат на навчання, але й потреба навчатися, набувати
освіту, протягом всього життя, до чого далеко не всі готові.
Паралельно стрімко знижується роль інших класів, в тому числі і
робітничого класу, що пов’язано із підвищенням рівня технічних
засобів праці, які уже вимагають достатньо кваліфікованого підходу.
Ті працівники, які здатні освоїти сучасні технічні засоби виробництва
за своєю культурою та рівнем життя уже можуть бути віднесеними
тільки до працівників інтелектуальної сфери і аж ніяк не до
робітничого класу: вони ніби мігрують з «нижчого «класу до
«вищого» завдяки набутим новим навичкам та підвищенню
кваліфікації. Все це сприяє постійному зростанню в економіці
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інноваційної
зайнятості
та
розширенню
інноваційних
високотехнологічних галузей, сфери науки та освіти.
Таким чином, поки в Україні не створені дієві механізми для
підтримки та розвитку інтелектуального класу, а він (інтелектуальний
клас) по суті балансує на межі виживання, не кажучи вже про
корупційно-бюрократичну машину, яка заважає його розвитку та
стимулює його відтік за кордон, не можна говорити про можливість
створення інформаційного суспільства та інноваційної економіки.
Використана література:
1. Гальчинський А. Глобальні трансформації: концептуальні
альтернативи. Методологічні аспекти / А. Гальчинський: [наук.вид.].
– К.: Либідь, 2006. – 312 с.
2. Иванов В.Н. Инновационные социальные технологии
устойчивого развития / В.Н. Иванов, В.И. Патрушев, Г.Т. Галиев. –
Уфа: ООО «Дизайн Полиграфсервис», 2003. – 352 с.

Балакін Р. Л.,
к.е. н., доцент,
провідний науковий співробітник
відділу державних фінансів
ДННУ «Академія фінансового управління», м. Київ
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ФІСКАЛЬНИХ ПРАВИЛ
ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
У фундаментальній праці експертів МВФ «Управління
державними фінансами та його архітектура, що формується» (2013)
застосування фіскальних правил віднесено до важливих інновацій у
сфері управління публічними фінансами [1, С. 109-131]. У 1990 р.
лише п’ять країн (Німеччина, Індонезія, Люксембург, США, Японія)
використовували фіскальні правила. У грудні 2015 р. вже 96 країн
світу застосовували фіскальні правила [2, С. 8].
Як свідчить міжнародний досвід, фіскальні правила
запроваджуються з різних причин: забезпечення макроекономічної
стабільності; підвищення довіри до фіскальної політики уряду та
проведення фіскальної консолідації; забезпечення довгострокової
стійкості податково-бюджетної політики; мінімізація негативних
зовнішніх ефектів у межах єдиного валютного союзу.
Основними елементами фіскальних правил є: визначення мети
і сфери застосування правил; нормативно-правова база для
упровадження й функціонування фіскальних правил; моніторинг за
дотриманням правил; чітко окреслені умови, за яких допускається
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тимчасове недотримання правил; наслідки у разі недосягнення
відповідних встановлених параметрів.
Виокремлюють чотири основні типи фіскальних правил.
(1). Боргові правила, відповідно до яких встановлюються обмеження
для державного боргу країни в абсолютному значенні або у
відсотках до ВВП. Цей тип правил вважається найбільш ефективним
для забезпечення боргової стійкості, операційного управління та
моніторингу. (2). Правила збалансованості бюджету застосовуються
для досягнення балансу бюджету (бюджету центрального уряду або
сектору загального державного управління в цілому, структурного
бюджету або циклічно скоригованого бюджету). (3). Правила щодо
обмеження загальних, первинних або поточних витрат бюджету. Такі
ліміти зазвичай встановлюється в абсолютному виразі або залежно
від темпів економічного зростання, а іноді й у відсотках до ВВП з
часовим горизонтом в діапазоні часто від трьох до п’яти років.
(4). Правила щодо регулювання бюджетних доходів встановлюють
стелі на доходи та спрямовані на покращення рівня акумулювання
доходів і зборів та/або запобігання надмірного податкового
навантаження.
Багато країн одночасно застосовують два або більше
фіскальних правила. Більшість розвинутих держав з-поміж тих, які
застосовують фіскальні правила, використовують одночасно
боргове правило і правило збалансованості бюджету, близько
половини цих держав застосовують три фіскальних правила –
боргове правило, правило збалансованості бюджету і правила щодо
обмеження загальних, первинних або поточних бюджетних витрат.
На відміну від розвинутих держав лише половина країн з ринками,
що формуються та країн, що розвиваються використовують
комбінацію боргового і бюджетного правил, а третина цих країн
застосовує тільки одне фіскальне правило (переважно боргове
правило).
У контексті забезпечення довгострокової збалансованості
державних фінансів, обмеження загального сальдо бюджету є менш
ефективним, ніж обмеження структурного дефіциту чи обсягу
видатків. У Європейському Союзі досягнення цільового значення
структурного дефіциту покладено в основу середньострокового
бюджетного планування. За наявності виключних умов державамчленам ЄС дозволяється тимчасове відхилятися від встановлених
середньострокових цілей. До виключних умов віднесено такі, котрі
не залежать від дій урядів, виникають у періоди значного
економічного спаду, а тимчасове відхилення від зазначеного
фіскального правила не ставить під загрозу середньострокову
бюджетну стійкість країни. Контроль за дотриманням встановлених
правил і норм здійснюють Рада ЄС з питань економіки і фінансів та
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Європейська комісія. Передбачено створення централізованого
коригувального механізму, який автоматично упроваджується у разі
перевищення встановленої межі 0,5 % ВВП для структурного
дефіциту.
В Україні фіскальні правила мають стати складовою
середньострокового бюджетного планування. Якщо рішення щодо
запровадження фіскальних правил будуть ухвалені конституційною
більшістю та упроваджені шляхом внесення змін до Конституції, це
суттєво збільшить обов’язковість виконання та дотримання
зазначених правил.
Фіскальні правила повинні містити детальну специфікацію
таких елементів: визначення мети і сфери застосування правил;
ефективний і своєчасний моніторинг за дотриманням правил, який
базується на надійних і незалежних аналізах, проведених
незалежними
установами
або
органами,
котрі
наділені
повноваженнями функціональної автономії по відношенню до
державних фіскальних органів; жорсткі умови і процедури, за яких
допускається тимчасове недотримання фіскальних правил; наслідки
у разі недосягнення відповідних встановлених параметрів.
В Україні фіскальне правило щодо обмеження державного і
гарантованого державою боргу має бути доповнено правилом
стосовно обмеження дефіциту сектору загального державного
управління (3 % ВВП). Необхідно чітко визначити, за яких умов уряд
може недотримуватися положень фіскального правила. За
недотримання фіскальних правил можуть передбачатися фінансові
та адміністративні санкції. Іншим інструментом, що сприяє
дотриманню фіскальних правил, є незалежні інституції (фіскальні
ради), відповідальні за проведення аналізу і моніторингу дотримання
процедурних норм та положень. Основним принципом їх діяльності є
незалежність, неупередженість і політична нейтральність.
Незалежність фіскальної ради може бути досягнуто за
допомогою: встановлення офіційного статусу на законодавчому
рівні; особливої процедури її формування (призначення її членів);
належного й достатнього фінансування; чіткого окреслення функцій
із встановленням вимоги про періодичність їх виконання й
звітування; надання урядом доступу до інформації щодо бюджетних
показників в будь-який час і на будь-якому етапі бюджетного
процесу; заборони впливу на них з боку державних органів (в частині
формування аналітичних продуктів інституції, дострокового
звільнення членів
установи, припинення або обмеження
фінансування інституції тощо).
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Баластрик Л.О.,
кандидат економічних наук, доцент,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
ФІСКАЛЬНІ СТИМУЛИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ
ПРІОРИТЕТІВ ДЕРЖАВИ
В останні роки бюджетно-податкова політика України зазнала
суттєвих змін під впливом політичних та організаційних чинників, при
цьому її реформування не завжди було послідовним. До основних
проблем фіскального регулювання можна віднести: недосконалість
нормативно – правової бази, неможливість отримання податків в
повному обсязі через існування значного тіньового сектора,
неефективність
витрат,
слабкий
фінансовий
менеджмент,
зростаючий державний борг і обмеженість ресурсів для його
покриття. Для оптимізації моделі фіскальної політики необхідно
суттєво доопрацювати концептуальні засади, конкретні форми і
методи довго – та середньострокового впливу з урахуванням
інноваційного розвитку країни. На жаль, сьогодні така спрямованість
фіскального блоку державного регулювання лише чекає своєї
реалізації, хоча зрушення в бік середньострокового бюджетування
уже окреслились. В рамках чинного законодавства майже вичерпані
можливості подальшого збільшення доходів бюджету за рахунок
посилення
навантаження
на
традиційні
джерела
їхнього
формування, а тому необхідно здійснити радикальні зміни в
фінансовому, податковому та соціальному законодавстві. У зв’язку з
цим необхідно відзначити, що в таких умовах податкова система
може бути каталізатором економічного розвитку окремих видів
економічної діяльності та посилити їхню інноваційну складову через
надання податкових пільг. Але основним негативом пільгового
оподаткування є втрати бюджету внаслідок недонадходження сум
податків, зборів та обов’язкових платежів і порушення принципу
податкової нейтральності. Ці втрати можуть бути нівельовані, якщо
інновації дадуть приріст ВВП, який їх перекриє. Тому, на нашу думку,
інновації необхідно стимулювати в галузях із швидкою віддачею.
14

Характерною особливістю податкових пільг є наявність
значного часового лагу між впровадженням пільги і отриманням
реального ефекту від механізму її дії. За оцінками експертів,
оптимальний період дії податкової пільги становить 3-4 роки
залежно від рівня інфляції в країні. За менший час пільга не
спрацьовує, а за більший – виникають можливості зловживань і
втрати фіскальної та економічної ефективності. Тому необхідно
здійснювати безперервний моніторинг податкових пільг щодо
цільового використання та ефективності. Крім того, регулярний
моніторинг може сприяти скасуванню неефективних (як з позиції
фіскальної, так і економічної ефективності) податкових пільг. З цієї
точки зору необхідно виділити критерії ефективності податкових
пільг.
Бюджетна ефективність податкових пільг передбачає
збільшення надходжень до бюджету при її застосуванні в результаті
зростання ВВП, однак, через певний період часу. Соціальна
ефективність податкових пільг проявляється в підвищенні рівня
життя населення, формуванні сприятливих умов життєдіяльності для
соціально незахищених верств населення, збереженні та створенні
нових робочих місць в результаті пільгового оподаткування.
В умовах обмеженості фінансових ресурсів та боргової пастки
бюджетна політика держави повинна акцентуватися на пріоритетних
напрямках інноваційного розвитку, які сприятимуть пожвавленню
економіки: по-перше, на активному стимулюванні галузей і
підприємств «інноваційного прориву», по-друге, удосконалення
структури сукупного попиту та його якості (інноваційні товари
національного виробництва повинні знайти споживача як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках), по-третє, пряма
державна підтримка соціальної і промислової інфраструктури.
Перший напрямок передбачає значні інвестиції в науку і нові
технології, в професійну підготовку і освіту, в розвиток комунікацій і
інформаційних систем, які бажано підкріпити податковими
кредитами та іншими заходами щодо стимулювання інвестиційної
активності. В цьому аспекті повинен посилитися державний захист
інтелектуальної власності українських товаровиробників (в тому
числі у формі субсидіювання їхніх витрат на патентування своїх
винаходів за кордоном).
Найбільші дискусії викликає другий напрямок, реалізація якого
може посилити дефіцитність бюджету і поглибити боргову яму. Але
товари інноваційного виробництва повинні або знаходити свого
споживача на внутрішньому ринку, і тоді внутрішній сукупний попит
за обсягом і структурою повинен відповідати сукупній пропозиції і,
відповідно, стимулюватися державою, або завойовувати зовнішній
ринок, і тоді національні підприємницькі структури повинні знайти
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інноваційно проривні ніші в світовому виробництві товарів і послуг,
що значно ускладнюється без істотної фінансової підтримки
держави (зменшення податків і надання субсидій). Кінцевий
споживач формує попит на інновації як на етапі впровадження, так і
розробки. Це дозволяє стверджувати, що стимулювання попиту
кінцевих споживачів є невід’ємною частиною розвитку інноваційної
активності як виробників, так і держави.
Значний стимулюючий імпульс для економіки могли б дати
державні інфраструктурні проекти. У багатьох країнах світу саме їх
зростання розглядається як потужний засіб подолання кризи. Такий
шлях обрав Китай. Для вирішення економічних проблем були задіяні
великомасштабні інфраструктурні проекти. Україна теж стає на цей
шлях (наприклад, будівництво швидкісної лінії залізничного
сполучення з міжнародним аеропортом "Бориспіль"). Таким чином, з
усіх видів державних витрат можна виділити позитивний вплив на
сукупний попит і, відповідно, національну економіку, державних
субсидій та інвестицій, за винятком субсидій імпортерам. Саме ці
статті витрат мають найбільший стимулюючий ефект для української
економіки, і відповідно, їхнє скорочення виступає одним з істотних
чинників посилення кризових явищ.
Головними проблемами на шляху реалізації стратегічних
інноваційних проектів є сучасна боргова пастка в Україні та
поточне(оперативне) планування державного бюджету. Відсутність
позитивних зрушень в ході реалізації поточної бюджетно-податкової
політики обумовлено тим, що останні роки в умовах політичної
нестабільності і військових дій фінансування відбувається за
рахунок зростання зовнішніх боргів. І тому, не маючи істотного
позитивного фіскального мультиплікатора, бюджетно-податкове
стимулювання веде до зниження суспільного добробуту. Такий стан
речей актуалізує необхідність подальшого реформування системи
державних фінансів в Україні. Двома стратегічними напрямками
трансформації бюджетно-податкового регулювання має бути або
лібералізація – зниження втручання держави в економічну діяльність
як з боку доходів, так і з боку витрат, або оптимізація існуючої
системи надання бюджетної підтримки і заходів податкового
стимулювання з акцентом на цільове використання отриманого
фінансування на довгостроковий кінцевий результат з урахуванням
обраної стратегії інноваційного розвитку.
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INTERNATIONALIZATION OF SMES IN UKRAINE: EXPLORING
THE ROLE OF GLOBAL MINDSET THROUGH GLOBAL
KNOWLEDGE, NETWORKING AND RISK TAKING ACTIVITIES OF
ENTREPRENEURS
The globalization trends have had a great influence on companies
by shifting their focus from domestic to global environment, revealing the
growing complexity of markets as well as the need for the company
managers to find their niche in rapidly evolving industries by adapting to
fierce competition. Despite the concept of globalization being studied
extensively in the literature, the factors influencing internationalization of
SMEs, which impact the processes within the firm and lead to strategy
meaningful realignment, require further research attention (Felicio,
Meidute, & Kyvik, 2016; Miocevic & Crnjak-Karanovic, 2012). Calls are
made by the key contributors to the field to get an insight into the
development of the global mindset, which is an advanced and more
sophisticated managerial orientation leading to the evolvement of the
international dimension in entrepreneurship(Felício, Caldeirinha, &
Ribeiro-Navarrete, 2015; Kyvik, Saris, Bonet, & Felicio, 2013; Paul,
2000).
Our interest revolves around Ukraine due to the recent dramatic
changes embedded in economic, social and political transformations
aimed at abandoning post-colonial practices and achieving fully fledged
European integration. It is decided to focus the research on global
mindset of SMEs, which is seen by researchers as a multidimensional
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factor of individual and organizational cognitive capability not directly
linked to (and thus measured by) financial outcomes (Felicio et al.,
2016). Evidence are provided that global mindset is a prerequisite for
internationalization and form an effective instrument for SMEs in
combating the complexities related to the cultural diversities, differences
in political systems as well as the shortage of the available resources,
market power and other essential capabilities, possessed by large
multinational companies (Fletcher, 2000; Knight, 2001; Nummela,
Saarenketo, & Puumalainen, 2004).
The widening international manifestation of SMEs is framed by the
entrepreneurial nature of the management team and is believed stems
from the global mindset (Felicio et al., 2016; Felício et al., 2015; Kyvik et
al., 2013; Nummela et al., 2004).
The global mindset
The emerging concept of global mindset suggests that the
development and long term competitiveness of the company in a global
marketplace is impacted by the cognitive capabilities of the manager,
thus outlining the pivotal role of mindset based capabilities rather than
administrative arrangements within a firm (Levy, Beechler, Taylor, &
Boyacigiller, 2007). Due to its conceptual universal applicability
(determined by the diverse perspectives) highlighted in the seminal
works of Rhinesmith (1992), Barlett and Ghoshal (1989) and
Perlmutter (1969), the global mindset became also known as
‘transnational mentality’ or ‘multinational mindset’ and comprised
individual attitudes and skills, competencies of individual and
organizations as well as policies and structures of companies.
Nationality, education, language skills, vast international travel
experience are considered by the researchers as factors influencing the
formation of the global mindset that entrepreneurs with a global mindset
express a strong interest in developing international business (Felicio,
Caldeirinha, & Rodrigues, 2012), while the global thinking helps
entrepreneurs to associate local cultures and opportunities with firms’
developmental targets (Gupta & Govindarajan, 2002).
Entrepreneurial global knowledge
Due to its versatility, the global mindset has a number of
underpinning constructs, one of which is the global knowledge (Felicio et
al., 2012). Considered by many as a cognitive-based capability and a
source of SME competitive advantage in the field of international
entrepreneurship (Crick, 2009; Hitt, Javidan, & Steers, 2007; Nummela
et al., 2004; Olejnik & Swoboda, 2012), the global mindset encourages
managers to process effectively the information about the foreign
markets, thus acting as an antecedent to the knowledge based activities
shaped by the ability to generate, disseminate and respond to
international challenges and quickly exploit opportunities. The essential
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feature of international SMEs then comprises the mastering of the
technology, information systems and learning by experience of constant
scanning of information, competitive and market conditionsat
international scale (Johanson & Vahlne, 2009). Commonly country
specific knowledge, which complements the cross-cultural knowledge,
helps to observe the trends in economic, social and political environment
helping SMEs to reduce uncertainty (Kedia & Mukherji, 1999).Thus, we
may hypothesize that global mindset has positive effect on
entrepreneurial knowledge based activities in the process of SME
internationalization.
Entrepreneurial networking
The notion that SMEs are able to acquire and transfer the
knowledge through networks thus benefiting themselves in their
internationalization efforts gained its legitimacy among the researchers
(Coviello & Munro, 1995; Eisenhardt & Schoonhoven, 1996; Harris &
Wheeler, 2005; Hoang & Antoncic, 2003; Ojala, 2009; Pinho & Prange,
2016). Uncertainty is often seen as a major hurdle in SME
internationalization process and associated with likely difficulties of
enforcing contracts across borders, facing information asymmetry, being
distanced from the partners and as a result, able to ascertain own
capabilities (Freeman, Edwards, & Schroder, 2006). SME
internationalization literature focusing on network-based studies reveals
the necessity for the entrepreneurs to form and effectively utilise
business relationships rather than go through formal procedures of
searching for and analyzing the information (Evers & O’Gorman, 2011;
Ojala, 2009).As the entrepreneur with a global mindset is more able to
use his/her education, which is built upon the notion of the existence of
foreign market opportunities, foreign language skills and vast
international travel experience, his/her interpersonal ties form the
mechanism through which the access is gained to a variety of resources
held by potential partners overseas. Thus we may hypothesise that
global mindset has positive effect on entrepreneurial networking activities
in the process of SME internationalization.
Risk taking
Due to the intention of many SMEs to operate at international level,
the entrepreneurship characteristic of risk seeking has gained further
credibility as the uncertainty is amplified by the international environment
complexity, thus revealing the necessity to address a variety of threats,
which differ from those that the firm may face domestically (Knight, 2001;
Ruzzier, Hisrich, & Antoncic, 2006).Within the context of international
entrepreneurship concept the risk averse behaviour rooted in Johanson
and Vahlne (2009)gradually transformed into risk tolerance approach
(Liesch, Welch, & Buckley, 2011). Further elaboration of the concept
pointed out to the departure from the ‘risk seeking behaviour’ notion of
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international entrepreneurship (McDougall & Oviatt, 2000) and more
recent inclination towards the concept of opportunity identification, thus
defining the international entrepreneurship as ‘the discovery, enactment,
evaluation, and exploitation of opportunities – across national borders –
to create future goods and services’ (Oviatt & McDougall, 2005, p. 540).
This shift, to our opinion and in line with Liesch et al. (2011), does not
eliminate the importance of entrepreneurial attitude toward risk. It is,
however, emphasizes the necessity to bring together the global mindset
concept with the focus on entrepreneurial knowledge and networking as
these constructs can be used effectively in search for opportunities with
the wider objective to address the risk by adopting and understanding
different cultures, more effective knowledge acquisition and utilization as
well as partner selection through networking. Thus we may hypothesise
that global mindset has positive effect on risk taking in SME
internationalization; then entrepreneurial networking activities may have
positive effect on risk taking in SME internationalization; and
entrepreneurial knowledge activities may have positive effect on risk
taking in SME internationalization.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ:
МОЖЛИВОСТІ МЕРЕЖІ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN)
В сучасних умовах актуалізації конкурентоспроможності
наукоємних технологій особливого значення набуває необхідність
пошуку партнерів для впровадження у господарський обіг
перспективних об’єктів промислової власності. Водночас, зважаючи
на необхідність допомоги держави у створенні практичного
механізму сприяння створення малих та середніх підприємств в
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напрямку налагодження інтернаціоналізації бізнесу та розвитку їх
науково-технологічного
співробітництва
постає
об’єктивна
необхідність функціонування дієвої платформи для промислової
кооперації основних стейкхолдерів. Сприятливе середовище
функціонування суб’єктів комерціалізації об’єктів промислової
власності, прийняття ними рішення щодо комерціалізації та вибір
відповідної форми впровадження об’єктів промислової власності у
господарський обіг зумовлено різноманіттям інструментів прямого та
непрямого впливу держави як головного регулятора економічних
взаємовідносин суб’єктів комерціалізації інтелектуальної власності
та каталізатора міжсуб’єктних взаємодій у сфері трансферу
технологій.
Послуги з трансферу
технологій, що спрямовані на
розширення технологічного
співробітництва

Встановлення бізнескооперації
та інтернаціоналізації

Основні послуги EEN
для малих та середніх
підприємств

Консультування
щодо можливостей
захисту об’єктів
інтелектуальної власності
в інших країнах

Надання можливості участі у
дослідницьких проектах, які
фінансуються Єврокомісією

Рисунок 1. Основні послуги мережі EEN для малих і середніх
підприємств
Джерело: візуалізовано на основі [2].

Необхідність державної підтримки у комерціалізації об’єктів
промислової власності в Європі вперше було визначено в 90-х роках
ХХ ст. Головною прогалиною, що заважала впровадженню
результатів науково-технічної діяльності у господарський обіг, була
відсутність тісного зв’язку між промисловим сектором та наукою,
складність патентної системи таі тривалий період створення нових
підприємств. Підвищена увага до досліджень і розробок у країнах ЄС
пов’язана з тим, що дві третини інноваційних підприємств постійно
вдаються до результатів досліджень і розробок, а фундаментальні
дослідження є головною умовою успішних інновацій. ЄС поставило
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перед собою дві головні задачі: підтримувати наукові дослідження в
державному та приватному секторах, а також створити сприятливі
умови для комерціалізації результатів наукових досліджень у
промислове виробництво [1].
Нині
ключовим
інструментом
посилення
конкурентоспроможності малих і середніх підприємств та трансферу
технологій є мережа Enterprise Europe Network (EEN), що об’єднує 3
тис. експертів із понад 600 організацій-членів з більш ніж 65 країн
світу,
допомагаючи
малим
та
середнім
підприємствам
використовувати широкі можливості розвитку підприємництва. EEN є
мережею підтримки для малих і середніх підприємств, надає
інформаційні та консультаційні послуги, широкі можливості для
промислової кооперації та трансферу технологій.
Головна мета членів мережі трансферу технологій – пошук
партнерів та встановлення співробітництва між основними
стейкхолдерами для подальшої промислової кооперації й трансферу
технологій. Пошук партнерів та досягнення співробітництва
досягається
шляхом
співставлення
наявних
технологічних
пропозицій з виявленими технологічними запитами, що дає змогу
використовувати широкі можливості та інструменти, серед яких:
єдина мережа технологічних запитів і пропозицій; технологічний
аудит, що охоплює внутрішнє та зовнішнє рецензування;
систематичне інформування учасників щодо діяльності мережі та її
нових профілів та мережева взаємодія з членами та партнерами
консорціуму.
Отже, мережа Enterprise Europe є найбільшою мережею, що
дає змогу інноваційним компаніям розвиватися в міжнародному
масштабі, а послуги мережі розроблені з урахуванням реальних
потреб малих та середніх підприємств, але при цьому також є
доступними і для інших суб’єктів реального сектору, університетів і
дослідницьких центрів.
Використана література:
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РЕЙТИНГОНОМІКА В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ СУЧАСНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ
Cтворення та функціонування рейтингів в умовах глобальної
економіки перетворилася в спеціальну індустрію різного роду оцінок
(в тій чи іншій мірі авторитетних), без яких сучасне світове
господарство практично не може ефективно функціонувати.
Система рейтингів формує рейтингове середовище,відповідне
інформаційне поле, в якому діє бізнес-суб’єкт. Рейтингові оцінки
вписані у фінансову систему розвинених країн, в регулювання
фінансономіки. Вимоги до використання рейтингів у регулюванні
фінансових інститутів з’явилися в американському фінансовому
законодавстві ще в тридцяті роки ХХ ст. Формування рейтингономіки
як системи в результаті широкого використання рейтингів у
соціально-економічному житті почалося з другої половини
сімдесятих років ХХ ст.
На даний час в англосаксонському фінансовому світі
рейтингування і отримання так званого «ярлика якості» є
обов'язковим для допуску на фінансовий ринок інвесткомпаній,
брокерів, обов'язковим для емітентів на біржах, страховиків і
перестрахувальників. Рейтинги, а також різного роду індекси і інші
інструменти оцінки кредитного, інвестиційного ризиків, ділової
активності та кон’юнктури стали вже невід’ємною частиною
функціонування як національних економік, так і світової економіки в
цілому. При нинішніх недосконалості, суб’єктивізмі, часто
некоректності цих показників (особливо це стосується так званого
індексу економічної свободи) існування і розвиток світової економіки,
а також управління нею без наявності такого роду інструментів буде
істотно ускладнено.
Рейтингономіка, що включає бізнес з виробництва та продажу
рейтингів (обсяг якого в даний час оцінюється в 4,5 млрд. доларів),
стає органічною складовою частиною фінансономіки, обслуговує
її [1, С. 12]. Рейтинг – продукт інформаційної економіки, в який
трансформуються байти часом асиметричної, суперечливої
інформації. Це продукт, який може бути використаний як корисне
доповнення при розробці бізнес-стратегії. Здійснювати свою бізнесдіяльність тільки на основі тих чи інших рейтингів, успішний господар
навряд чи погодиться. Рейтинг – це інструмент роздування різного
роду бульбашок і будівництва пірамід.
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Найважливішим інститутом індустрії рейтингів є спеціалізовані
рейтингові агентства, аналітичні компанії, центри, а також банки,
біржі, фонди та ін. Всю цю сукупність (що має системний характер)
інститутів, які виробляють оціночний товар, систему відносин,
взаємодій, що вибудовуються відповідно впливу цього специфічного
товару-рейтингу на економіку в процесі його споживання, можна
охарактеризувати як рейтингономіку. Таким чином, рейтингономіка
поряд з інтернет-економікою, фінансономікою, інноваційною
економікою,
економікою
знань
характеризує
феномен
неоекономіки [2, С. 53]. Вона являє собою систему відносин суб’єктів
бізнес-спільноти на основі відносно достовірних, об’єктивних,
прозорих, уніфікованих оцінок, що дозволяють усунути асиметрію
інформації на ринках і забезпечити більшу ефективність діяльності
учасників ринків.
У
сучасній
економіці
сфера
рейтингономіки істотно
розширилася, вона вторгається практично в усі процеси соціальноекономічного
життя.
Рейтингові
оцінки,
індексний
метод
використовуються не тільки у фінансовій сфері, а й у виробничих
галузях, освіті, культурі, політиці. Як правило, система рейтингів
(індексів) охоплює основні складові процесу відтворення і товарного
обігу. Найважливішим структурним елементом рейтингономіки є
спеціалізовані рейтингові агенції або авторитетна міжнародна
організація, яка ранжирує численні суб’єкти, об’єкти в різноманітних
сферах діяльності. Найбільш відомі рейтингові агентства в кредитнофінансовій сфері – це некомерційні організації, в коло обов'язків
яких також входить дослідження платоспроможності емітентів,
боргових зобов’язань, якості корпоративного управління активами і
т. п. Низка експертів висловлює думку, що рейтингові агенції – це
величезна безконтрольна сила в глобальній фінансовій системі, яка
потребує посилення їх регулювання для підвищення ринкової
дисципліни [3, С. 6].
Рейтинги істотно впливають на функціонування фінансономіки,
зокрема, на такий її відомий інструмент, як капіталізація, підвищуючи
або знижуючи її. Рейтинги відображають всю складність і
суперечливість
функціонування
фінансономіки.
По-перше,
виступаючи як та чи інша оцінка, він фактично є вимірником ризиків в
тій чи іншій країні і точкою відліку для діяльності фінансових і
нефінансових компаній. По-друге, це оцінка інвестиційного клімату
країни. По-третє, це оцінка некредитних ризиків країни. По-четверте,
це інструмент політичного тиску. По-п’яте, це вимір успіху тих чи
інших економічних перетворень. В цілому можна констатувати, що
рейтингономіка – це підсистема відносин, яка обслуговує
фінансономіку і сучасну економіку в цілому. Рейтингономіка постає
як складова інфраструктури нової економіки, що формується, і як
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досить самостійна структура діючої міжнародної та національних
економічних систем. Від її ефективного і «правильного»
функціонування залежить стан і перспективи розвитку світової
господарської системи.
Використана література:
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СТВОРЕННЯ ПРОЗОРОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ – ЗАПОРУКА
ВВЕДЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ В КРАЇНІ
В Україні планується введення другого ступеня пенсійної
реформи (обов’язкової накопичувальної системи) у 2019 році.
Робити це адміністративними методами дуже ризиковано.
Довгострокові інвестиційні проекти (понад 35 років), повинні
ґрунтуватися не тільки на законах і постановах, а й на чітких
економічних механізмах і фінансових інструментах, яких в Україні
поки нема.
Українська пенсійна система на сьогоднішній день, діє за
солідарним принципом. Усі відрахування із зарплат громадян
виплачуються пенсіонерам. Ця система добре працює у планових
економіках, проте не зовсім ефективна при ринковому капіталізмі.
Питання реформування пенсійної системи – одне з
найскладніших, оскільки тягар не забезпечених накопиченнями
пенсійних виплат є важким для нашої економіки. Це не суто
українська проблема, це загальна біда будь-якої солідарної
пенсійної системи, але до розв’язання потрібно підходити
комплексно.
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У розвинених європейських країнах працює накопичувальний
пенсійний механізм. Він схожий на банківський депозит, але
довгостроковий. Відносно невисока прибутковість компенсується
існуванням формули складного відсотка. Однак проблема в тому,
що в Україні нема активів, куди можна інвестувати такі суми. Більш
того, пенсійні фонди не можуть вкладати кошти в активи з
рейтингами, гіршими за A, бо їх портфоліо повинні бути стабільними
на відрізках 35, 45 і 70 років [1].
Вони повинні будуть інвестувати у західні індексні фонди.
Індексні фонди показують хорошу прибутковість у довгостроковому
періоді. Також їх чимало, що дає можливості для диверсифікації.
Пенсійна система – це сфера інвестиційного менеджменту, тому
надати рішення можуть лише кваліфіковані інвестиційні менеджери.
Є два типи накопичувальних пенсійних фондів. Перший це DC
– Defined Contribution. Такі фонди прості: кожен вкладник має свій
рахунок, переказує на нього кошти, або це робить його працедавець.
Кошти інвестує менеджмент фонду, а всі зароблені гроші додаються
до рахунку. На кожен момент часу кожен вкладник знає розмір
власних накопичень. Він може сам вирішувати, скільки робити
відрахувань, коли виходити на пенсію, який розмір щомісячної
виплати отримувати в межах залишку на рахунку. Крім того,
вкладники можуть обирати інвестиційну політику: більш ризиковану,
коли є шанс більше заробити, або менш ризиковану, щоб не
втратити. DC-фонди найбільш прозорі. Вони надають вкладникові
найбільшу свободу, але є ризик інвестування. Інвестиційна
дохідність, якщо не вкладати у гарантовані облігації, може бути
від'ємною. Є ризик пережити накопичення, тобто прожити так довго,
що всі заплановані накопичення будуть витрачені і не буде на що
жити.
Другий тип фондів – DB – Defined Benefit. Ці фонди
будувалися так, щоб подолати останній недолік. Вони гарантували
вкладникам сплату визначеного розміру пенсії до кінця життя.
Більше того, цей розмір визначався за формулою залежно від
розміру оплати праці у передпенсійні роки. Тобто нема
інвестиційного ризику. Як таке можливе? Насправді DB-фонди
потребують низки припущень. По-перше – щодо середньої
тривалості життя. Це дозволяє їм знати, скільки триватимуть
виплати. Тут також потрібно фіксувати рік виходу на пенсію. Подруге – щодо темпів зростання середньої оплати праці. Це дозволяє
фондам прогнозувати розмір пенсії, бо зараз вони знають лише
поточний рівень оплати. По-третє – щодо середньої інвестиційної
дохідності. Це дозволяє визначати, скільки фонд заробить
інвестиційного доходу за строк до виходу особи на пенсію. Знаючи
розмір пенсійних зобов'язань і середню дохідність інвестицій, фонд
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може підрахувати розмір відрахувань кожної особи, який дозволить
сформувати пенсійні активи, вартість яких відповідатиме вартості
пенсійних зобов’язань. Отже, вкладники DB-фондів не стикаються з
такими ризиками, як вкладники DC-фондів. Проте вони не можуть
обирати розмір власних відрахувань, вік виходу на пенсію, розмір
пенсійних виплат та інвестиційну політику [2].
У дослідженні Pensions at Glance 2017 сказано, що у США DBфонди в середньому мають активи, які покривають до 70 %
зобов’язань. Тобто вони не можуть належним чином їх виконувати
без докапіталізації. З цієї точки зору DC-фонди більш чесні і прозорі,
бо у них розмір зобов’язань завжди дорівнює розміру активів.
Таким чином, майбутня пенсійна система України повинна
мати лише накопичувальний компонент у вигляді DC-фондів та DBфондів, але DC-фонди є рекомендованими через більш чесний та
прозорий формат їхньої структури.
За умови зародкового рівня розвитку фінансового сектора
українська економіка не впорається навіть з мінімальними обсягами
детінізованих коштів. Виходить, що процес запуску накопичувальної
пенсійної системи – дуже важливий крок для України, але поки ми до
нього абсолютно не готові. Доки відсоток за депозитом та пенсійним
накопичувальним рахунком буде нижчим за рівень інфляції, люди,
які інвестують у ці інструменти, втрачатимуть. Ні прогнозовані НБУ
14 %, ні навіть 13,2 % інфляції на 2018 рік не зроблять
накопичувальну систему привабливою [3].
Наша мета повинна збігатися з критеріями конвергенції ЄС: до
3 % інфляції на рік. Тоді людям буде вигідно вкладати гроші на
тривалий термін. Накопичувальна пенсійна система потрібна
Україні. Вона стимулюватиме людей відкладати гроші на старість і
забезпечить бізнес суттєвими ресурсами. Потрібно створити прозору
фінансову систему, яка буде ефективно освоювати ці кошти.
Використана література:
1. https://pensia.ua/ua/baza-znan/pensiyna-enciklopedia/item/699suchasna-pensiina-systema-ukrainy
2. https://dt.ua/macrolevel/nakopichuvalna-pensiyna-sistemaklyuchova-socialno-ekonomichna-reforma-239050_.html
3. http://pidruchniki.com/1048030439444/finansi/pensiyni_fondi
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УМОВИ ДЛЯ ДЕТІНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Поняття «тіньова економіка» в широкому плані може включати
злочинну діяльність, наприклад, контрабанду і контрафакт. Для усіх
різновидів тіньової економіки характерним є несплата будь-яких або
більшості видів податків. За різними методиками оцінювання
Міністерства економічного розвитку і торгівлі, у січні-вересні 2017
року рівень тіньової економіки України склав від 30 % до 43 % від
офіційного ВВП [5]. В одному з ключових секторів економіки –
сільському господарстві, за неофіційними оцінками, частка тіньового
ринку зерна в Україні складає 40 % від загального обсягу зернового
ринку. Наприклад, основні схеми тінізації ринку зерна: офшорні
схеми експорту, заниження обсягів виробництва та реалізації,
готівкові розрахунки під час закупівлі, заниження сплати єдиного
фіксованого податку сільськогосподарськими товаровиробниками
через заниження обсягів оброблених земель, використання
спрощеної
системи
оподаткування
для
ведення
несільськогосподарської діяльності [3]. Втрати бюджету України від
тіньової оренди землі щорічно складають від 16 до 30 млрд грн
щорічно [4]. Експерт В. Дубровський вважає, що основна частина
української тіньової економіки не є суто неформальною, натомість
складає частину діяльності юридично зареєстрованих суб’єктів, в
тому числі великі компанії, і самим масштабним є використання
офшорних схем – понад 300 млрд грн на рік [2]. Бізнес різного
розміру використовує статус фізичної особи-підприємця, оскільки це
дає дві переваги у плані спрощення – в реєстрації (і звітності) та
оподаткуванні. Лише окремі корпорації є прозорими для ринку, але
всі вони широко використовують схеми уникнення сплати податків
або ухилення від сплати податків.
Основними причинами високого рівня тінізації української
економіки експерти визнають неефективний інституціональний базис
регулювання підприємництва та незадовільні умови здійснення
підприємницької
діяльності [6]:
Можна
погодитися,
що
тінізації1бізнесу,
безумовно,
сприяє
погане
регулятивне
середовище. Згідно рейтингу Світового банку DOING BUSINESS,
Україна відстає від багатьох країн колишнього СРСР (всього 190
балів): Казахстан посідає 36 місце (75,4 бали), Білорусь – 38 (75,06),
Молдова – 44 (73,00), середнє у регіоні Європа та Центральна Азія –
71,33 бали, а Україна – 76 місце (65,75 балів) [7].
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За оцінками експертів МВФ, середній розмір тіньової економіки
в кранах світу складає 31,9 % [8]. Зазначимо, що за будь-яких умов
оподаткування та розвитку економіки, варто враховувати, що в будьякій країні може існувати заборонена та небезпечна підприємницька
діяльність. Тому на додаток до тіньових оборотів в офіційній
економіці, ми виділяємо:
По-перше, бізнес без ліцензії, тобто його ведення ліцензування
окрім оподаткування (транспортування, торгівля, видобування
бурштину, вугілля та інших корисних копалин, послуги з
працевлаштування, медичні послуги, ремісництво, виробництво
певних видів агропродукції тощо);
По-друге, небезпечний для суспільства і людей бізнес
(виробництво підроблених продуктів харчування, торгівля людьми,
торгівля зброєю, торгівля людськими органами, некваліфіковані
медичні послуги).
Крім того, варто відзначити в якості в якості додаткових
стимулів для приховування бізнесу в Україні є потреби бізнесу у
прискореному первісному нагромадженні капіталу, в готівкових
оборотах, недовіра до банків як фінансових посередників,
відсутність реальної підтримки бізнесу з боку держави. Негативне
сприйняття держави, іноді перебільшене, – як експропріатора,
експлуататора, що паразитує на підприємництві, породжує
негативне ставлення бізнесу до обов’язку реєструватися і
сплачувати податки. Для забезпечення невтручання державних
органів в свою справу підприємці зважують вигоди і вади корупції як
дієвого інструменту вирішення питань ведення господарської
діяльності. Якби держава реально виконувала проголошені
програмні заходи з підтримки бізнесу, то реакція була б адекватною
– співпраця держави і бізнесу заради суспільної стабільності і
сталого зростання.
Оподаткування буде і далі залишатися невирішеною
проблемою, поки державний апарат не зможе ефективно, в
інтересах суспільства використовувати зібрані податки. Для тих
підприємців, які уникають сплат и податків, є моральне
«виправдування» себе тим, що податки є несправедливим способом
перерозподілу багатства. Корупція підпитує тіньовий бізнес тим, що
дозволяє чиновнику упереджено ставитися до підприємців залежно
від розміру хабаря. Україна здобула 30 балів зі 100 можливих у
дослідженні Transparency International «Індекс сприйняття корупції»
(CPI) за 2017 рік і посіла 130 місце (зі 180 країн). Це на 1 бал більше
та на 1 позицію вище, ніж у минулому році (29 балів, 131 місце зі 176
країн) [1].
Недостатньо розкритим негативним наслідком уходу бізнесу в
нелегальний (неофіційний) сектор є погіршення доступу підприємців
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до кредитів (оцінка ризику банками проводиться на основі офіційної
звітності). Також не слід ігнорувати, що тіньова економіка також
створює робочі місця.
В якості шляхів стимулювання виходу бізнесу в офіційну
економіку слід прийняти комплексну програму заходів, яка буде
включати амністію капіталу (проте вона дасть тимчасовий ефект),
податкові пільги для суспільно і соціально важливих видів бізнесу
(інноваційного, стартапів, молоді, жінок тощо), полегшення доступу
до кредитів в плані зниження ставок за рахунок бюджетних
асигнувань (місцевих і центральних бюджетів), дієвий контроль з
метою унеможливлення виведення капіталу за кордон з
використання офшорів.
Використана література:
1. Індекс Корупції CPI-2017. Transparency International. –
URL:https://ti-ukraine.org/research/indeks-koruptsiyi-cpi-2017/
2. Дубровський В. Рейтинг схем ухилення від податків: на чому
український бюджет “втрачає” найбільше. – Лютий 6, 2018. –
URL:https://voxukraine.org/uk/rejting-shem-uhilennya-vid-podatkiv-inachomu-ukrayinskij-byudzhet-vtrachaye-najbilshe/
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6. Тіньова економіка в Україні: стан, тенденції, шляхи
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«GREEN» ДИПЛОМАТІЯ – СУЧАСНИЙ ТРЕНД
В ЕКО-ІНТЕГРАЦІЙНИХ СПРЯМУВАННЯХ
Визначальними атрибутами в процесах здійснення економічної
модернізації багатьох країн світу є: удосконалення моделей
міжнародних відносин та оновлення механізмів дипломатичної
діяльності через включення до них екологічних компонентів.
Доцільність формування засад ринкової адаптивностівсіх інших
учасників дипломатії пов’язують з новим форматом міжнародної
інтеграції, а такожнеобхідністю реагування на виклики і загрози
глобалізації, котрі щоразу стають інакшими для людства, зокрема в
контексті екологічного прояву.
Це дає підстави до виявлення тенденцій розширення напрямів
дипломатичної діяльності, покликаних сприяти міжнародним
відносинам на засадах консолідуючого та інтегруючого характеру
взаємодій країн. Простежується необхідність у зміцненні ресурсного
потенціалу та захисту інтересів країн на світових ринках із
використанням комплексного інструментарію дипломатії. Зокрема, в
науково-практичних квінтесенціях проглядаються такі ракурси як:
наука в дипломатії, наука для дипломатії, дипломатія для науки;
екологізація дипломатії, дипломатія навколишнього середовища,
екологічна дипломатія, «зелена» дипломатія тощо.
Ми переконані, що дипломати зацікавлені у тому, аби їхня
сфера професійної діяльності підживлювалась суспільними
інтенціями прогресу. Адже досить часто є критика усталених
підходів, якими послуговується традиційна дипломатія, котра
зазвичай неспроможна мобільно реагувати на швидку зміну
міжнародного середовища, у т.ч. екологічних імпульсів.
На порядку денному ХХІ ст. людства та у контексті політики
стратегізації еколого-економічного розвитку все більшої актуальності
набуває GreenDiplomacy («green» дипломатія), що орієнтована на:
 привнесення екологічно спрямованих цілей, завдань, функцій
і механізмів у сферу міжнародних економічних відносин;
 поєднання екологічних і економічних елементів у цілях
активізації контактів різнихспільнот на різних рівнях (макро-, мезо-,
макро-, мега) засобами дипломатичного впливу та інтерактивної
комунікації;
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 стимулювання різного формату дипломатичної взаємодій
країн
(глобального,
міжнародного,
багатостороннього,
регіонального, корпоративного та ін.) з метою удосконалення
екологічної політики;
 посилення уваги на екологічній проблематиці в інших
секторах дипломатії: енергетичній, водній, кліматичній, продовольчій
та ін.
 розширення
сприйняття
еколого-крос-культурних
відмінностей задля розвитку міжнародного діалогу йконструктивності
переговорів.
За сучасних умов соціально-економічних трансформацій в
Україні, «green» дипломатія знаходить своє певне відображення,
насамперед, у розрізі програм європейського співробітництва,
законотворчих
ініціатив
екологічного
спрямування
та
інвестування [1]:
 Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»
(18.12.2017 р.), яким відповідно до вимог Угоди про асоціацію та
європейських директив впроваджено нову європейську модель
процедури оцінки впливу на довкілля замість скасованої екологічної
експертизи;
 Закон України «Про екологічну стратегічну оцінку»
(20.03.2018 р.), головним його завданням є впровадження в Україні
європейського механізму оцінки державних програм та планів на
предмет впливу їх на стан довкілля та здоров’я людей (документ
встановлює також проведення обов’язкових транскордонних
консультацій у випадках, коли проекти в Україні зачіпатимуть
інтереси і впливатимуть на стан довкілля у сусідніх країнах);
 стимулювання ініціатив розвитку партнерських відносин
влади і бізнесу для досягнення Цілей стійкого розвитку за умов
розв’язання проблем обмеженості ресурсногопотенціалу та браку
відповідних інституційних можливостей (у т.ч. еко-дипломатичних
компетенцій),механізмів його оптимального застосування [2];
 підтримання міжнародного партнерства натранскордонному
рівні (наприклад, Україна взяла участьу створенні 10 єврорегіонів, з
них у 6 напрацьовано успішний досвід за такими напрямами, як
розв’язаннярегіональних екологічних проблем, розвиток людських
комунікацій (туризм, малий прикордонний рух), співпраця в науковій
та освітній сферах тощо);
 привернення уваги ринкових агентів дипломатії до
цілеспрямованої інвестиційної політики України як передумови для
залучення міжнародних фахівців і експертів до еколого-економічної
співпраці (наприклад, у 2016 р. частка витрат на охорону
навколишнього природного середовища за рахунок коштів
держбюджету склала 2,8 % (у капітальних інвестиціях) і 2,9 % (у
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поточних витратах), але ці обсяги не є достатньо показовим з огляду
стратегічних цілей здійснення економічної модернізації, покращення
рівня екологічної безпеки держави та ефектів внутрішньої
дипломатії).
Таким чином, залишається ще багато питань екологічного
значимого характеру, котрі ще не потрапили у центр уваги
держаного управління, але які можна залагоджувати силами
міжнародних суб’єктів і стимулювати діями національно свідомих
представників сфери «green» дипломатії.
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МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Значна частина сучасних закладів вищої освіти України за
своїм змістом залишаються установами з бюрократичним типом
організації діяльності, який вони успадкували і не реформували ще з
радянських часів [1, С. 142]. В умовах світової глобалізації це
суттєво стримує прогресивний розвиток національної освіти та
послаблює конкурентні позиції більшості українських вишів на
європейському ринку. Більше того, навіть у порівнянні з багатьма
закладами освіти пострадянських країн, провідні українські
університети нині стали суттєво поступатися у рейтингах. Така
ситуація
вимагає
прогресивних
регуляторних
змін,
які
стимулюватимуть ефективний розвиток національної вищої освіти.
Метою дослідження стала розробка деяких організаційнометодичних засад підвищення ефективності освітньо-наукової
діяльності
українських
університетів
з
орієнтацією
на
євроінтеграційні процеси. Унаслідок було розроблено авторський
механізм реінжинірингу та мотиваційного менеджменту в системі
реалізації трансформаційних викликів вищої освіти України.
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При цьому увага акцентувалася на тому, що досягнення
реалізації завдань в царині наближення ринку освітніх послуг
України до європейських стандартів є досить ускладненим без
використання в системі публічного адміністрування та менеджменту
ВНЗ окремих класичних принципів управління Ф. Тейлора (жорстка
залежність винагород від результатів праці), реінжинірингу деяких
управлінських процесів, а також концепції постійного поліпшення
якості (TQM). З огляду на це до стратегії реформування вищої освіти
України запропоновано включити низку ефективних мотиваційних
механізмів щодо постійного поліпшення якості роботи вишів [2, С. 1].
Частково ці ідеї були застосовані у формульному підході при
розподілі місць державного замовлення на підготовку магістрів у
2017 р. [3]. Однак не менш важливим є дієвий вплив і на систему
позабюджетного фінансування вищої освіти та процес підтримання в
ній багатовекторного конкурентного середовища.
Одним із таких механізмів може стати пов’язування ліцензійних
обсягів набору студентів із результатами періодичного оцінювання
ефективності діяльності вишів. Коригування поточного річного
ліцензійного обсягу за всіма акредитованими програмами ЗВО має
відбуватися щорічно на коефіцієнт зміни позиції цього навчального
закладу у загальноукраїнському рейтингу, який може формуватися
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти [4].
Така система стимулюватиме як державні, так і приватні виші
до кумулятивного поліпшення загальної якості освітніх, наукових і
консультаційних послуг навчального закладу. За цих умов
альтернативні дії сприятимуть поступовій втраті частини потенційних
обсягів позабюджетного, а можливо й бюджетного фінансування.
Таким чином, позитивна зміна річної рейтингової позиції ВНЗ
стає одним із чинників збільшення попереднього ліцензійного обсягу
набору студентів, або ж його певним компенсатором при незначних
наборах попередніх років. При цьому справедливо реалізується
принцип ефективності: «Підготовку більшості фахівців за
акредитованими програмами здійснюватимуть найбільш рейтингові
та динамічні ВНЗ».
Запропонований
механізм
стимулювання
ефективності
освітньо-наукової
діяльності
передбачає
формування
багатовекторного конкурентного середовища, яке найкраще руйнує
деструктивні бюрократичні системи. Зокрема, зміни в середовищі
публічного адміністрування можуть сформувати дієвий механізм
суперництва на полі інноваційного розвитку та якості вищої освіти.
За такої системи, наприклад, Сумські і Львівські університети та
Маріупольські і Ужгородські виші стають реальними конкурентами
(якими вони навряд чи є зараз у змаганні за регіонального
абітурієнта). Це стимулюватиме і якісне реформування внутрішнього
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менеджменту університетів, оскільки обсяг прав на чисельність
студентів стане наслідком комплексного рівня роботи вишу.
Місія Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти першочергово має полягати у формуванні прозорих правил
для суперництва. Рейтингову ж оцінку потрібно здійснювати у
розрахунку на штатну одиницю ВНЗ, переважно, на основі публічних
зовнішніх показників. Унаслідок в міжвузівському середовищі почне
діяти система саморегулювання якості (т.з. «невидимої руки»). За
таких
умов
маловідомий
університет,
який
динамічно
розвиватиметься, згодом може отримати суттєві переваги у обсягах
підготовки фахівців над відомим, але статичним освітнім «брендом».
Також виникне прогресивна жорстка конкуренція вишів за залучення
професіоналів. У цьому сенсі існуючі умови ліцензування та
акредитації більше орієнтовані на дотримання формальних
кваліфікаційних, аніж змістових фахових вимог до кадрового складу.
Доцільно підкреслити, що найкращим стимулом для
інноваційного розвитку та постійного поліпшення якості роботи
українських університетів буде не зовнішня або внутрішня
контрольно-бюрократична система, а саме потужне багатовекторне
конкурентне середовище. За запропонованих умов складовою
стратегії профорієнтаційної роботи більшості освітніх закладів стане
не лише маркетинг освітніх послуг, а й система реального
інноваційного менеджменту та управління якістю.
Унаслідок ретельно виваженої, але цілеспрямованої реалізації
такого управлінського підходу (мотивація як до кількості, так і до
комплексної якості), конкурентні позиції більшості наших вишів на
ринку вітчизняних та європейських освітніх послуг отримають кращі
перспективи для динамічного зростання [5, С. 53].
Таким чином, підвищення рівня ефективності сучасної вищої
освіти в Україні можливе через реформування пострадянських
бюрократичних
систем
управління
та
посилення
саме
багатовекторного конкурентного середовища між університетами.
Розроблений авторський механізм реалізації такої стратегії
передбачає: 1) орієнтацію на принципи реінжинірингу та
мотиваційного менеджменту в системі реалізації трансформаційних
викликів вищої освіти України; 2) імплементацію системи
нормативних показників для стимулювання маркетингу, інновацій та
якості як драйверів внутрішньо університетських реформ;
3) пов’язування ліцензійних обсягів набору студентів із результатами
рейтингового оцінювання ефективності діяльності вишів.
Результати досліджень можуть бути використані в системі
публічного управління вищою освітою, а також у практиці
менеджменту університетів.
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КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В сучасних умовах проблема комплексної модернізації
вітчизняної економіки на основі всебічного впровадження інновацій в
усі галузі суспільного виробництва залишається далекою від
вирішення. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі
протягом останніх 5 років в Україні щорічно подається близько 5000
заявок на реєстрацію винаходів, 10000 заявок на реєстрацію
корисних моделей, 1700 заявок на реєстрацію промислових зразків,
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30000 заявок на реєстрацію товарних знаків. Водночас, в Україні
частка інтелектуального капіталу в активах вітчизняних підприємств
не перевищує 1 %, у той час, як у структурі капіталу європейських та
американських підприємств зазначена частка сягає 50 %. Отже,
володіючи
потужним
науково-технічним
та
інноваційним
потенціалом, Україна не в змозі забезпечити повноцінне залучення
результатів інтелектуальної діяльності до сфери суспільного
виробництва, що негативно позначається на темпах економічного
зростання та загальному рівні добробуту нації.
На наш погляд, однією із основних причин виникнення
зазначеної ситуації є відсутність в Україні ефективного механізму
комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, що забезпечував
би оперативний трансфер результатів творчої інтелектуальної
діяльності від провідних наукових центрів країни до підприємств
реального сектору економіки.
Комерціалізація інтелектуальної власності є складовою процес
обігу інтелектуального капіталу та нарощення інтелектуального
потенціалу. Чинне законодавство України не дає чіткого тлумачення
терміну «комерціалізація інтелектуальної власності», хоча у ст. 1
Закону України «Про інноваційну діяльність» [1] термін
«комерціалізація» використовується для визначення терміну
«інноваційна діяльність». У науковій літературі є різні підходи до
визначення даного поняття. Найбільш ґрунтовним, на наш погляд, є
підхід В.Д. Базилевича, в якому економічна сутність комерціалізації
інтелектуальної
власності
розкривається
через
залучення
результатів інтелектуальної діяльності в господарський обіг шляхом
або використання об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) як
факторів виробництва (капіталізація), або шляхом продажу
виключних майнових прав інтелектуальної власності на договірній
основі, або передачу прав інтелектуальної власності через
ліцензуванні з метою отримання прибутку [2].
Метою даної роботи є обґрунтування концептуальних підходів
та надання практичних рекомендацій щодо комерціалізації
інтелектуальної власності у закладах вищої освіти. Оскільки згідно
Наказу МОН України від 01.11.2005 р. № 631 «Про створення
підрозділів з питань інтелектуальної власності з метою ефективного
використання наукового потенціалу та сприяння комерціалізації
об’єктів права інтелектуальної власності, що створюються при
виконанні вищим навчальним закладом III – IV рівнів акредитації
наукових, науково-технічних та методичних робіт» заклади вищої
освіти мають створити відповідні умови для використання наукового
потенціалу
та
сприяння
комерціалізації
об’єктів
права
інтелектуальної власності, зокрема шляхом створення відповідних
підрозділів з питань інтелектуальної власності. Наказом Державного
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Комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації від
13.09.2010 р. № 18 «Про затвердження Методичних рекомендацій з
комерціалізації розробок, створених в результаті науково-технічної
діяльності» визначено механізм комерціалізації. Заклади вищої
освіти як науково-дослідні центри мають бути залучені до процесу
трансферу технологій, що регламентується Розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 06.02.2008 № 252-р «Про передачу
МОН повноважень на затвердження порядку ведення Державного
реєстру договорів про трансфер технологій».
Відповідно основними способами комерціалізації об’єктів права
інтелектуальної власності у закладах вищої освіти можуть бути:
 використання об’єктів авторського права в навчальному
процесі (підручників, посібників, монографій, іншої навчальнонаукової літератури),
 виробниче використання ОІВ: створення університетом
науково-технічної продукції та її упровадження у виробництво
на основі створення стартапів та spin-offкомпаній;
 виконання науково-дослідних робіт та госп. договірних тем;
 продаж прав на ОІВ, наприклад патенти, що належать
університету
 передача прав на ОІВ за ліцензійними договорами;
 обмін результатами інтелектуальної діяльності в процесі участі
в наукових міжнародних проектах та співпраці з промисловими
підприємствами.
Якщо проаналізувати винахідницьку активність закладів вищої
освіти за період з 2013 по 2017 роки, то пік винахідницької активності
університетів припадав на 2013 рік, коли було подано рекордну
кількість заявок на реєстрацію ОІВ, а саме 5 042 заявки. В 2017 році
кількість поданих заявок становила лише 4 561. У таблиці 1.
представлено п’ятірку найбільш активних у сфері інновацій закладів
вищої освіти.
Перше місце у рейтингу українських вишів традиційно посідає
Національний університет харчових технологій, який у 2017 році
подав 277 заявок на винаходи та корисні моделі. В даній роботі не
наводиться повний рейтинг, з яким читач може ознайомитися за
посиланням у списку літератури, а замикає рейтинг Приазовський
державний технічний університет.
На нашу думку, низька ефективність комерціалізації
інтелектуальної власності вітчизняними ВНЗ зумовлюється
негативним впливом кількох основних чинників. По-перше, вітчизняні
підприємства недостатньо зацікавлені у комерціалізації науковотехнічних
розробок
українських
ВНЗ,
що
пояснюється
індустріальним характером вітчизняної економіки, основою якої є
промисловий, а не інтелектуальний капітал.
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Таблиця 1.
Рейтинг закладів освіти з найвищою винахідницькою
активністю за період з 2013 по 2017 роки*
№
п/п

Найменування закладу освіти

2013

2014

2015

2016

Усього за закладами освіти
5 042 4 664
4 281 4 458
Національний університет
485
446
354
294
харчових технологій
2
Національний університет
212
232
261
278
біоресурсів і
природокористування України
3
Національний технічний
196
229
203
223
університет України «Київський
політехнічний інститут»
4
Національний аерокосмічний
68
138
135
122
університет ім. М.Є.
Жуковського «Харківський
авіаційний інститут»
5
Буковинський державний
80
123
63
129
медичний університет
*кількість заявок на винаходи і корисні моделі від національних заявників.
Джерело: [6].
1

2017
4 561
277
271

221

160

147

По-друге, в Україні відсутня належна фінансова підтримка
науково-технічної та літературно-мистецької діяльності ВНЗ як з
боку держави, так і з боку приватних інвесторів, що обумовлюється
обмеженими можливостями державного бюджету, а також слабкістю
та низькою ефективністю національних фінансових інститутів і
фондового ринку.
По-третє, вітчизняна економіка відзначається недостатнім
розвитком
ефективних
механізмів
управління
ризиками
комерціалізації інтелектуальної власності, що знижує зацікавленість
підприємств
у
комерціалізації
науково-технічних
розробок
українських ВНЗ. Крім того, нині в Україні дійсно присутня достатньо
мала кількість по справжньому високотехнологічних проектів, які
можуть стати об’єктом інвестицій венчурних фондів, що пов’язано з
низьким рівнем фінансування розвитку науки і техніки в Україні.
Актуальність і гострота проблеми забезпечення прискореного
економічного зростання вітчизняної економіки і підвищення
ефективності її функціонування свідчить про об’єктивну необхідність
реалізації державної політики стимулювання комерціалізації
інтелектуальної власності в сфері науки і освіти. Зазначені заходи
будуть сприяти активізації діяльності ВНЗ у галузі створення та
впровадження у господарську діяльність об’єктів інтелектуальної
власності, що надасть інноваційної спрямованості вітчизняній
економіці і посилить її конкурентоспроможність у глобалізованому
економічному середовищі.
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Возненко А.А.,
аспірант,
Державна навчально-наукова установа “Академія фінансового
управління”, м. Київ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ
КОШТІВ ЦІЛЬОВОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОСМІЧНОЇ ПРОГРАМИ
УКРАЇНИ
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Наразі українська космічна галузь може стати інноваційним
фундаментом для створення конкурентної національної економіки.
Так, фінансування державою державних цільових програм та
інвестиційних проектів у сфері космічних розробок дозволить не
тільки отримати синергетичний ефект у суміжних галузях (трансферт
знань), а й розвивати інші сучасні напрями. Проте, на сьогодні існує
проблема щодо ефективного використання бюджетних коштів при
реалізації зазначених програм і проектів.
Зазначимо, що одним із головних інструментів реалізації
державної політики в економічній сфері є державне замовлення.
Проте, на практиці контроль ефективності використання бюджетних
коштів, як правило, зведений до контролю відповідності фактичних
витрат до затверджених (планових) показників, тобто контроль
направлений не на забезпечення одержання якісних кінцевих
результатів та отримання корисного ефекту. Внаслідок цього по
закінченню реалізації того чи іншого проекту виявляється, що кошти
державного бюджету використані не ефективно. Особливо ця
проблема проявляється при виконанні державних цільових науковотехнічних програм, які мають забезпечувати інноваційний розвиток
всієї економіки України.
За офіційною інформацією фактичний обсяг фінансування
державних цільових програм у 2017 році склав 15,07 млрд. гривень,
що становить лише 17,42 % від обсягу, визначеного затвердженими
нормативно-правовими актами на вказаний рік (86,51 млрд.
гривень). Для порівняння – у 2016 році виконання плану за
програмами становило 31,4 % (25,1 млрд. гривень), у 2015 році –
26,2 % (51,9 млрд. гривень). Тобто, фактичний обсяг залучених
ресурсів за програмами зменшився на 40 % порівняно 2016 роком та
на 71 % порівняно 2015 роком. Кількість програм зменшилась до 18
проти 29 у 2015 році
У 2017 році фактичний обсяг фінансування програм за рахунок
коштів державного бюджету (9,52 млрд. грн.) на 48,5 % менший
показника 2016 року (18,5 млрд. гривень) та на 68,1 % менший
показника 2015 року (29,8 млрд. гривень).
Залучення у 2017 році коштів інших не бюджетних джерел
фінансування становило 2,48 млрд. гривень, що на 53,2 % менше,
ніж було залучено у 2016 році (5,3 млрд. гривень) та на 87,9 %
менше, ніж було залучено у 2015 році (20,5 млрд. гривень) [1].
Існування такої суттєвої розбіжності між ступенем фактичного
фінансування та плановими програмними показниками не дало
можливості досягти поставлених цілей. Тому результати
впровадження програм у багатьох випадках не відповідали
очікуваним, навіть коли бюджет виконувався у повному обсязі.
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Внаслідок цього державні цільові програми так і не стали
дієвим та ефективним інструментом розв’язання найважливіших
проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або
адміністративно-територіальних одиниць.
Крім недофінансування основною причиною неефективного
моніторингу виконання програм є те, що програми не містять
методики оцінки ефективності виконання програми, яка повинна
розроблятися державним замовником з урахуванням специфіки
програм та кінцевих результатів.
Оцінка
ефективності
використання
бюджетних коштів
державних цільових програм має відстежувати не тільки зміни у
рамках фінансування, а, насамперед, визначати ефективність
досягнутих результатів, ефективність процесу реалізації програм і
проектів, а також адекватність і дієвість програм на етапі їх
розроблення.
Оцінка має надавати аналітичну інформацію про реальні події і
процеси, допомогти вдосконалити механізми реалізації програм та
забезпечити прийняття оптимальних політичних і управлінських
рішень у системі державного управління, підвищити ефективність і
розумність використання ресурсів.
Виходячи з цього, розробка Методики, в якій процедури оцінки
максимально формалізовані і дають можливість оцінити значення
індикаторів (показників) ефективності в кількісному вигляді на основі
значень фактичних вимірювальних параметрів, що містяться в
документації бухгалтерської, фінансової та статистичної звітності, є
актуальною.
Зокрема, для державної цільової науково-технічної космічної
програми, показники ефективності мають відповідати наступним
етапам виконання програми та впровадження її результатів:
- розробка державної цільової програми (з метою оцінки
ефективності планових результатів);
- супроводження державної цільової програми (з метою
своєчасного виявлення критичних відхилень поточних показників
ефективності від запланованих та прийняття відповідних
управлінських рішень);
- завершення державної цільової програми (з метою надання
кількісної інформації для прийняття рішення щодо подальшого
використання результатів ДКР (виробництва та експлуатації
створених новітніх зразків РКТ));
- завершення життєвого циклу основних (з точки зору
величини корисного ефекту) ракетно-космічних комплексів,
космічних систем та новітніх зразків РКТ.
Вимушеність поетапного розрахунку показників ефективності
обумовлена наступними факторами:
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– висока складність та масштабність науково-технічних
проектів, терміни виконання подібних проектів складають, як
правило, 4-7 років;
– термін гарантійної експлуатації може складати від 7 до 15
років, а для ракет-носіїв і більше;
– основний корисний ефект виникає на етапі експлуатації
космічних систем та за рахунок серійного виготовлення зразків
ракетно-космічної техніки на замовлення закордонних фірм та
державне замовлення;
– вартість проектів і програм зі створення новітніх зразків
ракетно-космічної техніки може складати до 3-30 млрд. гривень.
Вартісні параметри стають вимірювальними після завершення
окремих етапів НДР, ДКР та програм в цілому. Величина корисного
ефекту стає частково вимірювальною після завершення ДКР та
повністю вимірювальною після завершення життєвого циклу
розробленого зразка ракетно-космічної техніки. Дуже важливим
фактором для проведення якісної оцінки є необхідність вираження
мети і задач державної програми в чітких вимірювальних показниках.
В ході роботи був запропонований підхід для визначення
системи показників, за допомогою яких може бути отримана
адекватна оцінка результатів виконання державної цільової науковотехнічної космічної програми на різних етапах її реалізації.
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стратегічного напряму економічного розвитку – реалізації
євроінтеграційної стратегії України. Поступ країни у напрямі
входження в європейський економічний простір потребує активних
пошуків адекватних форм інтеграції у сучасні європейські
цивілізаційні процеси, повноправного та ефективного включення у
світогосподарські економічні зв’язки.
Стратегія європейського економічного вибору конкретизує
вектор здійснюваної в Україні соціально-економічної політики, надає
трансформаційним процесам комплексний та системний характер.
Реалізація євроінтеграційної стратегії потребує поглиблення та
динамізації економічних реформ: формування сучасної економічної
системи ринкового типу з ефективним механізмом державного
регулювання та соціальною орієнтованістю економічного розвитку.
Йдеться про становлення нової структури економічних відносин,
ефективного ринкового середовища та адекватної інституційної
системи, яка б оптимізувала взаємодію економічних суб’єктів.
Інституційний контекст реалізації зазначеної стратегії полягає у
послідовному здійсненні системних інституційних перетворень, які б
відповідали критеріям і вимогам до країн, що прагнуть стати
членами Євросоюзу. Теоретико-методологічною основою пізнання
сутності та природи цих перетворень, їх природи та механізмів
реалізації є сучасна теорія інституційних змін.
Інституційна система економіки, як відомо, є впорядкованим
набором інституцій, які формують рамки певної системи координації
економічної діяльності та обумовлюють тип економічної системи.
Інституції становлять сукупність норм і правил економічної взаємодії
економічних суб’єктів, які визначають рамкові обмеження реалізації
економічної мотивації, виборів та поведінки суб’єктів господарської
діяльності, впорядковують і структурують їх соціально-економічні
відносини та взаємодію, зменшують невизначеність економічного
середовища 1, С. 12; 2, С. 11.
Система економічних інституції – це, по-перше, набір
формальних (офіційних, правових) та неформальних (неофіційних,
неправових) норм і правил взаємодії економічних суб’єктів, по-друге,
механізм контролю чи моніторингу за дотриманням цих правил, потретє, – механізм спонукання до їх неухильної реалізації 3, С. 6.
Неформальні
інституції є
втіленням
набутих
попереднім
довготривалим цивілізаційним розвитком суспільних норм та
соціальних конвенцій – традицій, звичаїв, кодексів поведінки,
моральних та етичних норм, релігійних та культурних кодексів,
господарської етики та ментальності тощо. Формальні інституції – це
загальне юридичне, нормативно-правове поле, у якому реалізується
взаємодія
суб’єктів
економічної
діяльності.
Ефективність
інституційного середовища залежить від достатнього рівня
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взаємовідповідності
та
несуперечливості
формальних
і
неформальних інституцій, а також від дієвості механізмів
моніторингу та спонукання до їх дотримання.
Практична реалізація євроінтеграційної стратегії України
потребує визначення та дотримання відповідної траєкторії
інституційних змін: послідовного руху інституційної системи
економіки в напрямі реального наближення до європейських зразків і
стандартів її організації та впорядкування, взаємодії з соціальною та
політичною
сферами,
реформування
системи
державного
управління, правової системи тощо.
Реалізація комплексу заходів щодо процесу євроінтеграції України
потребує
формування
відповідного
ринково-інституційного
середовища, що вимагає взаємодії державних органів влади з
неурядовими
організаціями,
бізнесом
та
європейськими
партнерами 4, С. 56. Проте інституційний рух у напрямі
наближення, а в перспективі входження в європейське
співтовариство можливе лише за умов досягнення високого рівня
конгруентності існуючих в країні інституційних рамок інституційному
середовищу країн Євросоюзу.
Цей напрям інституційного розвитку передбачає приведення у
відповідність
вітчизняної
інституційної
системи
із
загальноєвропейськими системними інституційними параметрами.
Складність та суперечливість даного процесу обумовлюється
необхідністю розв’язання широкого кола нових нагальних науковопрактичних проблем: передбачення та мінімізації ймовірних
інституційних ризиків, по можливості уникнення чи знаходження
шляхів подолання інституційних пасток, зваженої інституційної
адаптації вітчизняної економіки до стандартів Євросоюзу,
подолання інституційних спрощень, в цілому ефективного
функціонування держави на міжнародному ринку інституцій та ін.
Усе це орієнтує дослідників на пошук більш органічних, а не
механічних шляхів інституційного проектування. Йдеться не тільки
про запозичення чи так званий імпорт інституцій, а й про їх
вирощування (культивування) на власному етно-національному та
соціо-культурному ґрунті.
Рух національної економіки в напрямі євроінтеграції – це також
складна та відповідальна задача пристосування нових інституційних
рамок до національно-історичних та соціально-економічних
особливостей вітчизняної господарської системи. Результативність
інституційного
реформування
обумовлена
ступенем
взаємовідповідності або конгруентності існуючого та пануючого в
країні неформального інституційного середовища з новими
імпортованими інституціями. Проявом суперечливої взаємодії
формальних та неформальних інституцій є виникнення ознак
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"проміжного" типу ринкової економіки чи так званої квазі-ринкової
економіки тобто такої, що має формальні атрибути ринку (результат
інституційного імітування), але реально не функціонує за ринковими
законами. Свідченням цього може бути відсутність конкуренції як
основного регулятора ринкових процесів, відкритого та рівного
доступу до економічних та політичних ресурсів, загальнодоступної та
відкритої ринкової інформації, рівновіддаленості підприємництва від
державно-урядових
структур,
наявність
та
переважання
підприємницької мотивації у суб’єктів ринкових відносин тощо 5.
Іншими поширеними проявами інституційної дефектності квазіринкової економіки є існування ринку пільг та привілеїв, політикоекономічне домінування регіональних та галузевих олігархічних
угрупувань, надмірна концентрація у них влади та власності,
зрощування панівних груп спеціальних інтересів з політичним класом
тощо.
Поглиблений та неупереджений інституційний аналіз цих та
подібних їм інституційних дефектів та пасток, а також пошук
ефективних шляхів їх подолання мають стати предметом подальших
досліджень вітчизняної позитивної та нормативної економічної
теорії. Послідовне послаблення та зрештою подолання зазначених
інституційних
деформацій
визначатиме
реальність
та
результативність соціально-економічного поступу України в напрямі
розбудови сучасного інституційного порядку відкритого доступу, а
також сприятиме ефективному економічному розвитку на шляху
реалізації євроінтеграційної стратегії України.
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ДННУ «Академія фінансового управління», м. Київ
КОНЦЕПЦІЯ ФІСКАЛЬНИХ ПРАВИЛ ТА СТРУКТУРНІ ПРОБЛЕМИ
ЇЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
Стратегією реформування системи управління державними
фінансами та Планом заходів з її реалізації на 2017-2020 роки
передбачено запровадження фіскальних правил в систему
середньострокового бюджетного планування [1; 2]. Обґрунтування
концепції фіскальних правил та її імплементація в систему
середньострокового бюджетного планування в Україні мають
фундаментальне значення для підвищення якості стратегічного
управління
державними
фінансами,
формування
засад
антициклічної фіскальної політики й антикризового фіскального
регулювання.
У теоретичному аспекті розроблення концепції фіскальних
правил є новим напрямом розвитку загальної теорії фіскальної
політики. Інституціональна та нормативна імплементація фіскальних
правил
дозволить
підвищити
рівень
обґрунтованості
та
передбачуваності фіскальної політики у середньостроковому періоді,
зменшити негативний вплив політичних циклів та економічних
коливань на стан державних фінансів. Науково обґрунтовані та
законодавчо унормовані фіскальні правила – важливий фактор
забезпечення пріоритетів національно-державних економічних
інтересів, запобіжник різноспрямованих впливів окремих центрів
політичної та економічної влади на курс фіскальної політики та
прийняття бюджетних рішень. На часі проведення порівняльного
аналізу концептуальних засад формування та впровадження
фіскальних правил відповідно до визначених керівних принципів
ОЕСР, МВФ, ЄС, обґрунтування національних фіскальних правил та
здійснення прогнозної оцінки їх впливу на фіскальну стійкість у
середньостроковому періоді.
Тенденції розвитку фіскальних правил, рушійні сили
динамічних змін у сфері державних фінансів, ефекти впровадження
фіскальних правил, умови функціонування незалежних фіскальних
інститутів на національному та наднаціональному рівнях
досліджували А. Алесіна і Г. Табелліні [3], Дж. Потерба [4; 5],
Г. Копітc і С. Сіманскі [4], К. Лейс і С. Рен-Льюїс [5], Ч. Віплош [6],
А. Шехтер, Т. Кінда, Н. Будіна, А. Вебер [7], М. Канжіано [8],
Ж. Бедоні, К. Міні [9] та ін.
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Еволюція теоретичних і прикладних досліджень фіскальних
правил охоплює три основних напрями [10]:
методологічний зв’язок проблематики фіскальних правил із
концепціями «функціональних» і «здорових» фінансів;
зв’язки фіскальних правил із типами фіскальної політики та її
відповідними інструментами: дискреційна політика, політика
фіскальних стимулів, обмежувальна політика, стабілізаційна
політика, проциклічна політика, антициклічна політика, політика
фіскальної
консолідації,
політика
жорсткої
економії,
експансіоністська фіскальна політика;
аналіз фіскальних правил та фіскальної відповідальності в
системі управління державними фінансами.
Основними етапами формування концепції фіскальних правил
в Україні слід вважати:
аналіз, узагальнення й розвиток теоретичних підходів з питань
розроблення, імплементації та використання фіскальних правил;
виявлення основних тенденцій формування, імплементації та
результатів запровадження фіскальних правил в країнах-членах
ОЕСР;
врахування рекомендацій МВФ та Єврокомісії з питань
застосування фіскальних правил;
визначення переліку фіскальних правил та їх кількісних
індикаторів з метою їх використання в Україні;
обґрунтування механізмів імплементації фіскальних правил в
систему управління державними фінансами в Україні;
розроблення методичних підходів для оцінки впливу
фіскальних коригувань на індикатори стану державних фінансів в
умовах запровадження фіскальних правил у середньостроковій
перспективі.
Підкреслимо, що дієвість фіскальних правил залежить, як
свідчить міжнародний досвід, від інституціональних механізмів, що
забезпечують їх дотримання і, одночасно, від розв’язання
структурних проблем їх імплементації з урахуванням реального
стану національної економіки та державних фінансів, чіткого
визначення середньострокових бюджетних цілей. Впровадження
фіскальних правил, як зазначає Європейська Комісія, передбачає,
що країни ЄС досягатимуть середньострокових бюджетних цілей
або наближатимуться до них шляхом коригування своїх структурних
бюджетних позицій у розмірі 0,5 % ВВП на рік (еталонний рівень).
Вважається, що країни з надмірним та потенційно ризикованим
борговим навантаженням повинні демонструвати більш високу
динаміку фіскального коригування. У середньостроковому періоді,
коли економічні умови є сприятливими, важливо створювати
фіскальний простір, достатній для більшої гнучкості фіскальної
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політики в умовах рецесії або неочікуваних шоків, тобто враховувати
можливості проведення необхідних антициклічних заходів. Коли
економічні умови є несприятливими, темпи фіскального коригування
зменшуються. Іншими словами, цілі стосовно бюджетного дефіциту
або профіциту багато в чому залежать від структурних факторів.
Загалом середньострокові бюджетні цілі повинні оновлюватися кожні
три роки або частіше у тих країнах, які активно здійснюють
структурні реформи, що впливають на стан державних фінансів.
Реальний перехід в Україні до середньострокового бюджетного
планування з використанням концепції фіскальних правил
неможливий без нормативної імплементації процедур аналізу,
прогнозування та визначення цілей коригування структурного
дефіциту бюджету. Враховуючи суттєве боргове навантаження на
державні фінанси, пріоритетного значення набуває координація
цілей фіскального коригування з цілями сприяння економічному
зростанню.
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СУСПІЛЬНИЙ СЕКТОР В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Суспільний сектор економіки виступає не тільки результатом
інноваційних перетворень, фактором економічного зростання, але і
гарантом стабільності, усталеності економічного розвитку. Для
розвитку суспільного сектору важливо враховувати, що цільовою
функцією соціально орієнтованої економічної системи є створення
та накопичення валового внутрішнього продукту (ВВП) з високим
рівнем соціальної ефективності, оскільки будь-яка економічна
система
співвідносить
суспільне
виробництво
соціального
продукту/послуги з суспільним його споживанням, а мірою такого
співвідношення виступає саме рівень ВВП.
В доктрині збалансованого розвитку «Україна 2030»
вказується, що головне завдання України полягає у створенні
надійної економічної системи, яка відповідатиме, по-перше, стратегії
національної безпеки; по-друге, зміцненню та ефективному
конкурентному розвитку відповідно до цілей збалансованого
розвитку; по-третє, підвищенню рівня соціальних стандартів життя.
Для вирішення цього завдання визначаються наступні цілі:
подолання бідності у всіх її формах; досягнення продовольчої
безпеки; забезпечення здорового способу життя; сприяння реалізації
завдань досягнення добробуту; забезпечення якісної освіти;
сприяння всеохоплюючому та сталому економічному зростанню;
створення стійкої інфраструктури сприяння інноваціям.
Усвідомлені соціальні потреби кожного конкретного суб’єкта
економічної і політичної діяльності повинні набувати форми
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соціальних інтересів (усвідомлене бажання задовольнити сучасні
соціальні потреби), і виступати об’єктивним спонукальним мотивом
соціальної діяльності. Економічні мотиви трактуються як внутрішні
спонукальні причини дій соціального характеру, а соціальні стимули
як зовнішні подразники, що «підштовхують» до соціальноорієнтованих дій по задоволенню соціальних потреб. Соціальноекономічна система повинна співставляти інститут стратегії
соціально орієнтованої економіки (концептуально оформлені
уявлення, ідеї і погляди на соціальну діяльність, котра відображає
інтереси споживачів соціального продукту) з економічним режимом
соціальної системи. З іншого боку – економічні закони суспільного та
індивідуального споживання з існуючою соціальною політикою [2].
Суспільне виробництво взаємопов’язане з соціальною
політикою та структурою, на яку здійснюють потужний вплив
економічні ресурси. Саме наявність та рівень використання
економічних
ресурсів
співвідносить
суспільне
виробництво
соціального продукту/послуги з можливою економічною сферою
суспільного сектору, яка перебуває в полі тяжіння соціальноекономічного процесу. Враховуючи соціальний аспект суспільного
сектору, ми виходимо з того, що економічний режим в
інституціональній архітектоніці економіки соціального типу, являючи
собою інституціональні умови практичної організації соціальної
діяльності, характеризується суспільним виробництвом соціального
продукту/послуги у відповідності з конкретними формами соціальної
політики. Вона
реалізується в межах конкретних соціальних
інститутів, які забезпечують розвиток суспільного сектору. В
результаті економічна стратегія соціальної сфери в прикладному
плані реалізується у формі економічних нормативів та урівноважена
економічними повноваженнями в рамках соціальної діяльності
певного інституту соціального розвитку [1]. Важливе місце в цьому
розвитку належить суспільному сектору як інституту економіки.
Головне завдання побудови успішної майбутньої України в
контексті розгортання глобальних метатрендів і відповідно до цілей
збалансованого розвитку полягає у створенні надійної економічної
системи, функціонування якої забезпечить високий рівень соціальних
стандартів життя. Це дозволить виділити кошти, по-перше, на
розвиток комунальних підприємств, медичних та освітніх закладів
різних форм власності; по-друге, на формування, підтримку і розвиток
малого і середнього бізнесу; по-третє, на розширення сфери
діяльності
благодійних,
релігійних
організацій
(суспільнодобровільного сектору); по-четверте, підвищити рівень пенсійного та
інших форм матеріального забезпечення [3].
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LEGISLATIVE ASPECTS OF COMMERCIALIZATION OF
RESEARCH RESULTS IN USA
Ukraine is currently in a state of active transformation, under the
influence of both external and internal factors, has a significant potential
for transforming the structure of the national economy. It is possible to
achieve a concrete advantage by modernizing outdated enterprises of
the second, third and fourth technological paradigm, or acting ahead,
and developing enterprises of the fifth and sixth technological paradigm.
Given the available intellectual and innovative potential, the second way
is quite real, but it requires an effective mechanism for commercialization
of research, the development of which is worth exploring international
experience, and one of the most effective countries in this context is the
United States.
Currently, the US has a well-organized and efficient national
innovation system (NIS) – a set of institutions that provide and support
the whole way of life innovations from concept to final design and
introduction into production. However, until the 1980s, the US NIS was
ineffective. Intellectual property rights, produced at public funds in public
research institutions (primarily universities and federal research
laboratories), automatically transferred to state ownership. At the same
time, the state did not issue to the entrepreneurs directly the rights to use
the results of the R&D, but only sold the production license. Of course,
this greatly reduced the motivation to innovate, since anyone could
obtain a license and obtain an exclusive position on the market, or a
significant competitive advantage for entrepreneurs was impossible. The
state was not an effective intellectual property owner, and was not able
to adequately cover and promote existing scientific developments, or to
provide a direct link between the customer and the executives of the
R&D. All this led to the fact that despite the increase in funding for
scientific on innovation, the amount of the ultimate knowledge-intensive
product remained extremely small [1].
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Two laws passed in 1980 have fundamentally changed the
situation: the Bey-Doole Act and the Stevenson-Wilder Law. They laid
the foundations of a modern US NIS, which later took over a number of
other developed countries (in particular, Germany, Great Britain, France,
Denmark, Austria, Belgium, Spain, Portugal). The essence of BeyDoole's Law was that universities and public research institutions were
allowed to retain the rights to manufactured intellectual property, to
independently commercialize it by selling licenses, or creating spin-offs
companies, and independently distributing funds received from
commercialization between the institution and the direct scientistsperformers. If an institution decides to retain the development rights, it
must provide the Government with a license to manufacture it. If the
institution waives the rights, they pass to the Government [2].
The Stevenson-Wilder Act regulated relations between state
universities and research institutions, and research units of private
enterprises. In particular, the main goal of the law was to enhance and
simplify the access of entrepreneurs to scientific and technical
developments, which had a positive impact on the producers
themselves, because of the competitive advantages they received and
stimulated private investment in state-owned scientific institutions.
The key of this law is the possibility of concluding a Cooperative
research and development agreement (CRADA) between public and
private organizations. He allowed to have joint property, staff, share
scientific developments. At the same time, the state does not finance
such projects; they exist exclusively on private investments. Ownership
rights to research results created by this form of cooperation were
distributed according to the concluded agreement.
In addition to these two basic laws, a number of other legislative
acts are influencing the commercialization of scientific research in the
United States. The Small Business Patent Procedure Act (1980)
provided the opportunity for universities and small businesses that
performed R&D for state funding to independently patent their research
results. Small business innovation act (1982) obliged the federal
government to allocate funds for conducting research work in small
businesses. Cooperative Research Act (1984), which facilitated the
creation of research consortia of public and private institutions; and a
number of laws that regulate and stimulate R&D, determine the
conditions for the export of research results and stimulate the attraction
of foreign investment.
Consequently, we reviewed the positive experience of the legal
reorganization of the US NIS. The country succeeded in creating a
favorable environment for the creation and implementation of
innovations, in which both the executives and the customers are
interested. Public research institutions have gained an additional source
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of revenue, and research has become profitable for researchers who
have commercially attractive ideas. We consider it expedient to use the
US experience in modernizing the NIS of Ukraine.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
БІЗНЕС-ПЛАТФОРМ
В розпал четвертої промислової революції, IT-розробок та
розвитку технологій, дослідження багатосторонніх ринків викликають
все більший інтерес, як серед науковців, так серед політиків та
представників бізнесу. Особлива увага приділяється діяльності
бізнес-платформ, кількість та різноманітність яких стрімко зростає.
UBER – найбільша в світі фірма, що надає послуги таксі, не
володіючи жодним автомобілем, Airbnb – найбільша в світі
платформа з пошуку та оренди апартаментів, не маючи у власності
жодного приміщення, Alibaba.com – одна з найбільших в світі
роздрібних мереж, яка не володіє товаром (продукцією) фізично та
багато інших. Аналізуючи діяльність бізнес-платформ на
багатосторонніх ринках, неминуче постає питання про те, як їх
регулювати та, чи варто регулювати взагалі. Ряд науковців
стверджують, що монопольне становище бізнес-платформ шляхом
обмеження конкуренції на ринку в коротко- та середньостроковому
періоді, призведуть до зростання соціального добробуту в
довгостроковому періоді. З іншого боку, є розуміння того, що бізнесплатформи не повинні бути поза правовим полем, створюючи
ризики для зловживань та недобросовісної конкуренції.
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Єдиного підходу до необхідності державного регулювання
бізнес-платформ, як ключового суб’єкта багатосторонніх ринків,на
сьогодні немає. В 2016 році ряд країн Європи, серед яких:
Великобританія, Польща, Чеська республіка, Люксембург, Фінляндія,
Швеція, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія підписали документ,
в якому йдеться про необхідність розробки нормативно-правових
актів, які б сприяли ослабленню регулювання бізнес-платформ з
боку держави, особливо на етапі становлення, оскільки жорстке
регулювання може призвести до сповільнення розвитку інноваційна
ринку, в зв’язку з чим, споживачі будуть позбавлені переваг
технологічного прогресу. Бізнес-платформи, що стимулюють
розвиток технологій, таких, як Інтернет речей,потребують
стабільного та чіткого механізму регулювання, яке забезпечить в
подальшому створення Єдиного глобального ринку [5].
Єдиний глобальний ринок створить динамічне та конкурентне
середовище для бізнес-платформ, регулювання якого в подальшому
не знадобиться, оскільки платформи самостійно ліквідовуватимуть
провали ринку з метою максимізації прибутку та запобіганню відтоку
учасників.
Однак, такі країни, як: Італія, Франція, Німеччина не поділяють
даний підхід та розробили ряд додаткових законодавчих актів на
національному рівні, що покликані регулювати діяльність бізнесплатформ. У Франції 7 жовтня 2016 р. був прийнятий «Закон про
цифрову Республіку», в якому надається розширене тлумачення
бізнес-платформи та визначається зобов’язання щодо порядку
розміщення інформації про права та обов’язки сторін, систему
рейтингу учасників та ін. [1].
В Італії урядом була узаконена «Пропозиція № 3564», що
зобов’язує бізнес-платформи надавати відповідним урядовим
установам «Документ про ділову політику», який має містити в собі:
умови конктрактів, «чорний список» умов для бізнес-платформ,
обґрунтування цінової політики, перелік випадків, коли платформа
може обмежувати доступ на ринок, зобов’язання на передачу
персональних даних третім особам визначених державою та ін.
Основними цілями даного документу є забезпечення прозорості,
справедливої конкуренції на багатосторонньому ринку та захист
прав споживачів [4].
Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини
оприлюднило «Зелену книгу для цифрових платформ», у якій
розглядається необхідність коригування існуючої регуляторної бази,
зокрема законодавства про конкуренцію та захист даних. Даний
документ включає чотири основні напрями для регулювання:
«цільове ціноутворення», «суверенітет даних», «спеціальні вимоги
до пошукових систем» та «прозорість». Найбільш жорсткого
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регулювання повинні зазнавати пошукові бізнес-платформи, що
найчастіше
зловживають
домінуючим
становищем
на
багатосторонніх ринках Німеччини [2].
Швидкий розвиток багатосторонніх ринків привертає увагу до
бізнес-платформ на Європейському рівні. Європейська комісія
почала досліджувати питання регулювання бізнес-платформ, в
зв’язку з швидкими змінами, що відбуваються на багатьох ринках в
наслідок розвитку інновацій. Європейська комісія заявляє, що
«створення правильних базових умов та правильного середовища є
необхідним для збереження, розвитку та появи нових платформ в
Європі».
Отже, розглянувши європейський досвід регулювання бізнесплатформ, можна зробити висновок, що на сьогодні не існує єдиного
підходу. Не зважаючи на те, що Європейська комісія розглядає
бізнес-платформи як основний каталізатор створення інновацій, та
умовою для формування Єдиного Європейського ринку, що в
подальшому не потребуватиме регулювання з боку держави, однак
ряд європейських країн, серед яких: Німеччина, Франція, Італія,
створюють нові законодавчі акти на національному рівні, щодо
запобігання
бізнес-платформами
зловживання
монопольним
становищем та захисту прав споживачів. Однак, на нашу думку, в
подальших
дослідженнях
для
обґрунтування
необхідності
державного регулювання потрібно більш детально проаналізувати
не просто сутність бізнес-платоформ, а дослідити особливості
ефективного функціонування багатосторонніх ринків.
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В
КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ
Реалізація євроінтеграційного вектору соціально-економічного
розвитку України неможлива без реформування сформованого в
країні інституційного середовища в напрямі його гармонізації з
практиками ведення бізнесу в розвинених країнах світу, в т.ч.
реалізації принципів корпоративної соціальної відповідальності
(КСВ). Йдеться про добровільні зобов’язання підприємців
«проводити таку політику, приймати такі рішення та наслідувати такі
напрями діяльності, які є бажаними та цінними для суспільства» [1].
Як відомо, процес інституційно-організаційного впорядкування
КСВ в Україні розпочався в 2011 р. У цей період була розроблена
Концепція Національної стратегії соціальної відповідальності
бізнесу, яка визначила такі три основні рівні реалізації проектів КСВ
у національній економіці: (1) дотримання галузевих стандартів і
законних зобов’язань перед державою і суспільством (сплата
податків, охорона здоров’я, забезпечення безпеки праці та прав
працівників і споживачів, дотримання екологічних норм тощо); (2)
управління ризиками та мінімізація або усунення негативного впливу
бізнесу на суспільство (порушення прав людини, забруднення
довкілля тощо); (3) посилення позитивного впливу бізнесу на
суспільство і створення цінностей через інновації, інвестиції та
партнерство, спрямовані на соціальний та екологічний добробут
(створення
робочих
місць,
забезпечення
соціального
та
економічного розвитку, вирішення конфліктів тощо) [2].
Незважаючи
на
те,
що
мета
і
принципи
КСВ,
інституціоналізовані
в
нашій
країні,
відповідають
загальноєвропейським, основні чинники, характерні ознаки та
пріоритетні сфери реалізації соціальної відповідальності бізнесу в
Україні мають свою специфіку (табл. 1).
Йдеться про те, що започаткування КСВ у розвинених країнах
світу відбувалося під впливом, насамперед, внутрішніх факторів,
пов’язаних із соціалізацією капіталу та розбудовою держави
загального добробуту.
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Таблиця 1
Відмінності європейської та української моделей
соціальної відповідальності бізнесу
Критерії
Європейська модель
порівняння
КСВ
Основні чинники Насамперед
внутрішні,
запровадження
пов’язані з соціалізацією
КСВ
капіталу
та
розбудовою
держави
загально-го
добробуту
Механізми
Міцна
законодавча
база
реалізації КСВ
розвитку
КСВ
(соціальні
ініціативи
приватних
компаній
закріплюються
державними
та
наддержавними (на рівні ЄС)
нормами ведення бізнесу з
урахуванням
принципів
сталого розвитку); потужна
суспільна
підтримка
відповідних проектів
(неурядові,
некомерційні
орга-нізації
суттєво
впливають на формування
громадської думки та бізнес
у цілому)
Пріоритетні
Захист
довкілля
та
сфери реалізації забезпечення
екологічного
КСВ
добробуту
Специфіка
Урізноманітнення форм і
сучасного етапу моделей
реалізації
реалізації КСВ
принципів КСВ, врахування
особливостей сфери (галузі)
економіки, в якій працює
компанія
Основні
стейкхолдери
(за ступенем
важливості)
Соціальна
звітність

Персонал
Споживачі
Співтовариство
Акціонери
Соціальна
звітність
ініціюється
бізнесом,
орієнтована на всіх/більшість
стейкхолдерів, її стандарти
узгоджені
та
широко
застосовуються
в
корпоративній практиці

Джерело: розроблено авторами на основі: [3, 4].

60

Українська модель
КСВ
Насамперед
зовнішні,
пов’язані з інтеграцією до
світового та європейського
цивілізованого
ринкового
середовища
Нерозробленість
законодавчої
бази
формування та реалізації
КСВ, її слабка суспільна
підтримка,
зумовлена
незнанням або недовірою до
крупних вітчизняних компаній.
Компанії, що притримуються
політики КСВ в Україні є
переважно
дочірніми
компаніями
міжнародних
корпорацій,
відтак
їхніми
пріоритетами
є
світові
стандарти,
не
завжди
узгоджені
з
українськими
реаліями
Наслідування практики КСВ
розвинених країн
Активізація
благодійної
діяльності
приватних
компаній, спрямованої на
допомогу постраждалим від
бойових дій, відновлення
зруйнованих міст та селищ на
сході України
Держава
Власники
Персонал
Споживачі
Соціальна
звітність
знаходиться на початковому
етапі запровадження, не є
цілісною
системою,орієнтована
на
державу
й
акціонерів,
меншою
мірою
–
на
суспільство

Водночас в Україні поштовхом для розвитку КСВ стали, в
першу чергу, зовнішні чинники, пов’язані з інтеграцією національної
економіки до світового та європейського цивілізованого ринкового
середовища. Якщо в європейських країнах на сьогодні створено
міцне інституційно-організаційне підґрунтя для розвитку КСВ, то в
Україні зазначений процес лише розпочався, він часто має
імітаційний характер та супроводжується механічним перенесенням
західних стандартів і норм, неконгруентних із сформованим у країні
інституційним середовищем, що характеризується низьким рівнем
суспільної довіри.
Таким чином, на сьогодні існують суттєві відмінності між
розвитком КСВ європейських та українських компаній. При цьому
основними інституційними перешкодами, які уповільнюють розвиток
соціальної відповідальності бізнесу в Україні є корупція та правовий
нігілізм економічних суб’єктів, які намагаються ухилитися від
виконання законодавчих норм; термінологічна та нормативна
невизначеність форм і механізмів реалізації КСВ, низький рівень
поінформованості суспільства в цій сфері; «закритість» діяльності
багатьох українських компаній, непрозорість їхньої фінансової
звітності;відсутність дієвих механізмів узгодження
інтересів
економічних суб’єктів у сфері реалізації державної соціальної
політики тощо.
У цьому контексті пріоритетним напрямом реалізації
євроінтеграційної стратегії України повинні стати дієві інституційні
реформи, спрямовані на вдосконалення нормативно-правової бази
розвитку КСВ, боротьбу з корупцією, забезпечення прозорості дій
приватного бізнесу і держави, нагромадження соціального капіталу й
зниження рівня недовіри в суспільстві, інформаційну підтримку
соціально відповідальних компаній, підвищення рівня економічної
грамотності населення, поширення ідей КСВ серед державних
службовців, менеджерів, найманих працівників, споживачів тощо.
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СУЧАСНІ РЕАЛІЇ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ
Розмитість довгострокової перспективи боргової політики
держави привносить певний елемент невизначеності для
потенційних інвесторів, що в кінцевому випадку стримує розвиток
ринку боргових інструментів. Для зниження ризиківприйняття
необґрунтованих рішень при управлінні державним боргом, а також
зменшення ступеня невизначеності для інвесторів (кредиторів) щодо
планів і майбутніх дій держави-позичальника, важливо чітко
сформулювати і публічно зафіксувати не лише середньо-, але й
довгострокові цілі управління боргом.
На наше переконання, основними завданнями управління
державним боргом є:
скорочення боргу у відсотках до ВВП, підтримання державного
боргу на рівні, що забезпечує збереження економічної безпеки
країни; управління ризиками, пов’язаними із запозиченнями,
заміщення зовнішніх запозичень внутрішніми;
своєчасне та у повному обсязі виконання зобов’язань із метою
мінімізації ризиків невиконання зобов’язань перед іноземними
кредиторами, недопущення нарахування штрафів за прострочення,
формування позитивної кредитної історії країни, забезпечення її
інвестиційної привабливості. Важливим є забезпечення здатності
держави виконувати свої боргові зобов’язання в умовах будь-якої, у
тому числі найбільш несприятливої, макроекономічної ситуації,
різкого погіршення кон’юнктури на фінансовому ринку;
зниження витрат на обслуговування боргу за допомогою
оптимального вибору боргових інструментів, зокрема, за рахунок
зниження ціни боргових зобов'язань і подовження терміну
запозичень. Слід враховувати, що деякі фінансові операції, націлені
на зменшення витрат із обслуговуванню боргу (наприклад,
залучення короткострокових ресурсів замість середньо- та
довгострокових), можуть бути пов'язаними з додатковими ризиками
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для позичальника, оскільки обмежують його здатність погашати або
рефінансувати заборгованість;
здійснення постійного моніторингу динаміки боргових виплат
для попередження піків боргових виплат, недопущення кризи
ліквідності або платоспроможності держави, з обов’язковим
урахуванням всіх можливих джерел погашення боргових
зобов’язань. При цьому важливим є планування графіку погашення
боргу таким чином, щоб основні виплати припадали на моменти
очікуваного зростання економіки. Практичної значущості набуває і
забезпечення ефективного контролю за використанням залучених
коштів.
Варто зазначити, що недосягнення зазначених завдань і
цільових орієнтирів загрожує такими наслідками, як дефолт за
державним боргом, що призводить до зниження довіри до
позичальника, втрати можливості здійснювати запозичення на
сприятливих умовах та, зрозуміло, зумовлює появу негативних
соціально-економічних наслідків.
Таблиця 1
Моделі управління державним боргом в окремих
зарубіжних країнах
Назва моделі
Міністерський
тип моделі

Банківський
тип моделі

Агентський тип
моделі

Характеристика моделі

Країни, в яких
реалізована
модель
Бельгія, Фінляндія,
Франція, Італія,
Нідерланди,
Іспанія,
Великобританія,
Австралія, Японія
Данія

Функції з управління боргом зосереджені в
окремому
департаменті
міністерства.
Цільо-ві вектори в сфері управління
державним боргом визначаються та
реалізуються в рамках цілей і завдань
бюджетної політики.
Департамент з управління державним
бор-гом розташований у центральному
банку. Управління державним боргом
здійснюється залежно від цілей грошової
політики.
Функція управління державним боргом
Ірландії,
зосе-реджена в одному з незалежних Німеччини, Швеції,
інститутів, який забезпечує високий рівень
Угорщини
операційної прозорості та відкритості
інформаційноїпо-літики.
Визначення
операційних завдань і розробка стратегії
управління
державним
боргом
здійснюються в рамках агентства за
погодження окремих міністерств.

Джерело: [1].

Важливим є узгодження боргової політики з економічною
політикою загалом, особливо з грошово-кредитною і валютною,
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оскільки, наприклад, використання боргових інструментів в іноземній
валюті впливає на обмінний курс національної валюти та створює
додаткові ризики в грошово-кредитній сфері.
На сьогодні оперативне управління державним боргом має
досить обмежений характер і здійснюється в умовах відсутності
відповідного документу, що визначає порядок управління державним
боргом. Управління державним боргом в Україні здійснюється за
умов тісної взаємодії та співпраці Кабінету Міністрів України,
Міністерства фінансів України, Національного банку України та
Державного казначейства України. Виходячи їх досвіду інших країн,
можна виділити три основні моделі управління державним боргом
(див. табл. 1).
Вважаємо, що з метою забезпечення інтересів держави як
позичальника шляхом розміщення цінних паперів, проведення
активних операцій на фінансових ринках, формування оптимальної
структури та обсягу державного боргу, доцільна концентрація
основних управлінських і операційних функцій в одній структурі,
наприклад в агентстві з управління державним боргом. Тобто в
інституті, який проваджує державну політику в частині управління
боргом та повинен відповідати за ефективність взаємодії з
інвесторами
й
іншими
учасниками
фінансових
ринків,
відслідковувати кон'юнктуру світових ринків капіталу з метою
вивчення нових фінансових інструментів і можливостей залучення
ресурсів, більш сприятливих за термінами та умовами погашення.
Використана література:
1. Marchewka–Bartkowiak K. Public debt management. Theory
and practice in the EU countries, PWN, Warszawa, 2008, p. 139-141.
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EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE: ENVIRONMENTAL
ASPECT
Cooperation between Ukraine and the EU within the framework of
the Association Agreement plays a crucial role for the success of the
envir on mental governance reform, which requires radical changes in
approaches to policy planning, drafting and adoption of legislation,
transformation of environmental institution sand governance, adequate
resources and confirmation of political commitments, to make the issue
of environmental protection and climate change a priority on the
country’s agenda.
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The commitment to develop a comprehend sive envir on mental
strategy lies in the area of important documents, in particular the
National Environmental Policy Strategy of Ukraine and the National
Action Plan for its implementation. Today, the Strategy is in a state of
renewal, but the processrequires the promptadoption of the main
strategic document on the envir onment [1].
A number of environmental problems that are acute in Ukraine are
exacerbating the implementation of the envir on mental component of the
Association Agreement and the implementation of envir on mental
protection reforms. The main areas of work in the field of the envir on
men today are:
 waste management;
 human resource problem and problem of consciousness;
 water objects management;
 nature reserve fund;
 military operation son the territory of the country;
 environ mental legislation;
 state environ mental policy [3].
Each year, the cost of environmental protection for the areas of
environmental activities is increasing (Fig. 1),for example in 2016 of
overall costs for such items totaled over 19 million hryvni as which in turn
requires the Ukrainian government real political, economic and
environmental changes.

Figure 1. Current expenditures on environmental protection in the
areas of environmental protection measures in 2006-2016,
thousand hryvnias [2]
In the implementation procedure, there are a number of problems,
in particular, lack of due attention to the priority of envir on mental issues
in the power circles, such challenges concern the following points:
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- definition of long-term goals and objectives of environmental
policy and governance reforms (in particular, definition of terms and
procedures, approval and adoption of the draft updated National
Environmental Policy Strategy);
- taking in to account the need for implementation of the Agreement
in the envir on mental part during strategic government and
parliamentary planning (in particular, taking in to account comprehensive
and transversal nature of envir on mental issues and implementation of
envir on mental issues at the regional level);
- institutional issues, in particular the capacity for action of the
Ministry of Natural Resources and other institutions in the process of
implementation of the Association Agreement (openness, publicity and
public participate on in making relevant decisions);
- the process of approximation in the event of legal and technical
difficulties (in particular, taking in to account legal peculiarities of
implementation of European norms and standards in Ukraine, and
creation of a special mechanism for the implementation of the provisions
of the regulation in the national legislation of Ukraine) [1].
Progress in advancing pro-European reforms can be considered ad
option of the Law "On Envir on mental Impact Assessment" of
23.05.2017, which establishes legal and organization a principles for
environ mental impact assessment, aimed at prevent in environmental
damage, ensuring environmental safety, environmental protection,
rational use and reproduction of natural resources in the process of
making decisions on the conduct of economic activity, which may have a
significant impact on the environment, taking in to account state, public
and private interests [4].Also, the Resolution of the Cabinet of Ministers
of Ukraine dated 12.13.2017 № 1026 approved the Procedure for
maintaining the Unified Register on Environmental Impact Assessment.
The above Procedure determines the policy for conducting the Unified
Register on Environmental Impact Assessment in accordance with the
Law of Ukraine "On Environmental Impact Assessment". The registry is
created and maintained to ensure:
 access of environmental impact assessment subjects to up-to-date
information on the procedure for conducting an environmental impact
assessment (regulatory acts, methodological support and background
information);
 access of business entities to documents on environmental impact
assessment and the possibility of their submission through the
Registry's electronic cabinet;
 centralized accumulation, processing, systematization and storage of
information and documents on planned activities that are created
during the process of environmental impact assessment;
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 free access of all interested parties through the Register's website to
the information and documents on planned activities that are being
created during the process of environmental impact assessment [5].
Consequently, conducting a qualitative procedure for assessing
the envir on mental impact of future economic (or other) activities
contributes to the adoption of an envir on mentally sound decision on the
implementation of planned economic (and o the types of) activities
through the identification of possible adverse effects of envir on mental
consequences, public opinion, development of mea surest or educe and
prevent ad verse actions. The solution of the urgent issues in the field of
environ mental protection will help Ukraine to fulfill all the tasks and
requirements to achieve the important goal – European integration.
References:
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КОНЦЕСІЇ ЯК ФОРМА ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
В умовах сучасних трансформацій національної економіки
кожна із сфер господарювання зазнає численних змін, що у першу
чергу пов’язано із поширенням ідей інформаційного суспільства.
Очевидним стає те, що в епоху інформаційних змін держава не
здатна самостійно контролювати усі швидкозмінні процеси, які
відбуваються в економіці. Одночасно, приватний бізнес також
виявляється таким, що потребує державної підтримки, незважаючи
на власну гнучкість та інформаційність.
Однією із основ формування та подальшого зростання
конкурентоспроможності та інформаційності ринкової економіки
країни на міжнародних ринках є досягнення позитивних результатів
у процесі перерозподілу власності. Так, очевидним є націленість
сучасного суспільства на зменшення частки державної власності,
формування більш гнучких приватних підприємницьких структур.
Роль сучасної держави має зводитися не лише до керуючої функції
менеджера, а до функціоналу регулювальника, суб’єкта, який
підтримує прогресивні зміни у комерційному секторі. Адже,
очевидним є те, що саме держава є відповідальною за формування
пріоритетів трансформацій в контексті розвитку стратегічних галузей
господарювання, виконує регуляторну функцію стосовно ключових
соціально-економічних процесів. Тому, у країнах з ринковою
економікою зберігається тенденція, коли стратегічно важливі об’єкти
продовжують перебувати у державній власності. Виникає
необхідність не лише регулювати інтенсивність реалізації
приватизаційних реформ та регулювати процеси приватизації
стратегічно важливих державних підприємств. Практичного значення
набувають питання партнерства державного та приватного секторів
з метою примноження переваг інформаційного суспільства, їх
поширення на різні галузі економіки.
З огляду на актуалізацію зазначеної проблематики державноприватного партнерства для сучасної ринкової економіки України,
наведені аспекти віднайшли своє відображення у дослідженнях
низки вітчизняних фахівців. Так, обґрунтуванням питань реалізації
механізмів державно-приватного партнерства займалися такі
автори,
як
Ю.С. Вдовенко,
І.М. Сараєва,
М.Ю. Авксєнтьєв,
Н.О. Полянська, Г.Ф. Боднар та інші [1 – 4]. Проте, такі дослідження
68

здебільшого були призначені для обґрунтування сутнісних
характеристик державно-приватного партнерства. Натомість, з
огляду на пріоритети сучасного інформаційного суспільства,
доцільним є обґрунтування прикладних аспектів застосування
концесії. Це слугує метою нашого дослідження.
Для реального сектору економіки розвинених країн світу
характерним є досить активне застосування концесії. На сьогодні
концесію успішно використовують у низці провідних країн світу,
зокрема у Франції, Німеччині, Великобританії, Італії та США.
Найчастіше концесію застосовують для галузей виробничої
інфраструктури, життєзабезпечувальних галузей, які здебільшого
перебувають в державній власності. Це дозволяє зберігати умови за
яких об'єкти державної власності після завершення терміну дії угоди
продовжують
залишатися
державними.
Концесії
широко
застосовуються
в
галузі
електроенергетики,
залізничного
транспорту, автодорожнього господарства, в контексті розвитку
аеропортів, портів, магістралів, а також житлово-комунальне
господарство. Так, у Великій Британії підписано понад 900 проектів
концесії, багато із яких реалізується в соціальній сфері. У Франції
наслідком роботи системи газопостачання та комунального
обслуговування на умовах концесійного механізму є поліпшення
якості обслуговування населення, а також зменшення тарифів.
Концесії є також широко поширеним засобом вирішення
економічних, соціальних та інформаційних проблем в Італії.
З огляду на сучасне становище ринкової економіки України,
варто звернути увагу на досвід сусідньої Польщі, де широко
реалізовуються
проекти
державно-приватного
партнерства,
ініційовані на регіональному та місцевому рівнях. Це дає змогу
забезпечити підтримку локальних пріоритетів інформаційного
суспільства, вдало поєднати цілі держави із трансформаційними
процесами сучасного бізнесу.
Таким чином, з огляду на наведене вище дослідження можемо
зробити наступні висновки:
- у розвинених країнах світу концесія являється хоч і уже
розвиненою, але одночасно перспективною для подальших
прогресивних
трансформацій
формою
державно-приватного
партнерства в умовах інформаційного суспільства;
- механізм концесії слугує одним із інструментів поєднання
державних пріоритетів із можливостями та гнучкістю приватного
сектору в більшості розвинених країн світу;
- різноманіття проявів та класифікацій концесій зумовлює
виникнення все більше нових типів, що доводить її прогресивність та
інноваційність в контексті застосування на практиці;
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- розвиток концесій в Україні потребує реформування та
актуалізації відповідно до змінних пріоритетів інформаційного
суспільства, що дозволить посилити таку державно-приватне
партнерство щодо пріоритетних об’єктів права державної власності,
які можуть надаватися в концесію.
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ЗАВДАННЯ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ
ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ
В загальній стратегії модернізації української економіки на
засадах
Європейського
Союзу
важливе
місце
посідає
цілеспрямована структурна трансформація. Її результати великою
мірою залежатимуть від правильного визначення реалістичних
пріоритетів структурних зрушень та формування ефективної
макроекономічної політики, що забезпечить реалізацію поставлених
цілей.
В умовах більшої відкритості української економіки та
віддалення від старої пострадянської моделі участі у міжнародному
поділі праці посилюється вплив зовнішніх чинників на формування
структурних пропорцій в національній економіці. Внутрішні чинники
зберігають роль головного двигуна структурних змін, але їх вплив (і
відповідні зміни) на практиці гальмуються геополітичною
70

невизначеністю, суперечністю інтересів різних господарських груп,
недосконалістю
державного
управління.
Наразі
можна
сформулювати низку таких факторів, без врахування яких можлива
консервація небажаних диспропорцій в економіці. Серед них:
- значна питома вага ресурсомістких галузей і технологій в
структурі матеріального виробництва;
- домінування індустріальних і доіндустріальних укладів
виробництва, що концентруються у небагатьох регіонах із високим
техногенним і екологічно небезпечним навантаженням;
- сировинна
орієнтація
експорту,
малоефективна
народногосподарська спеціалізація в системі міжнародного поділу
праці;
- порівняно низька питома вага галузей і виробництв із
значним рівнем доданої вартості в структурі ціни виробництва;
- невідповідність середньої продуктивності праці і загальної
ефективності господарювання порівняно високому кваліфікаційноосвітньому рівню економічно активного населення;
- низький середній рівень добробуту населення та значна
диференціація доходів (економічна нерівність), що блокує зростання
сукупного попиту, можливості реалізації економічного потенціалу,
економічне зростання загалом.
Певним алгоритмом здійснення структурних трансформацій і
пріоритетності цілей може слугувати практика відповідних змін у
центральних та східноєвропейських країнах, що стали членами ЄС.
Процес перетворень, що охоплював 1995 – 2009 роки, включав три
етапи. На першому – створювалися умови для акумуляції
капітальних активів, відповідних потребам нових ринків, підвищення
доходів економічних суб’єктів та корегування структури їхніх витрат.
Домінували екзогенні чинники економічного зростання. Другий етап
характеризувався переходом до ендогенних чинників через
реформування господарського механізму на засадах ЄС. Це
дозволило перейти до третього етапу, змістом якого була адаптація
структури виробництва і експорту відповідно до можливостей
ефективної міжнародної спеціалізації і потреб зовнішніх ринків [1,
С. 208].
Український контекст поточного соціально-економічного стану
актуалізує поступову трансформацію споживчої моделі економічного
розвитку в інноваційно-інвестиційну модель [2]. Фактично це
завдання другого етапу перетворень, коли шляхом низки реформ
забезпечується активізація ендогенних чинників господарської
системи. Вирішення цього складного завдання дозволить
сформувати управлінські передумови більш стійкого економічного
зростання,
задіяти
потенційно
перспективні
фактори
макроекономічної динаміки.
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Вирішальне значення матиме досягнення 2-х пов’язаних
завдань. Перше: зростання інвестиційного попиту і підвищення
питомої ваги інвестиційних витрат в структурі ВВП. У 2016 році в
структурі українського ВВП за категоріями кінцевого використання
валове нагромадження складало 21,7 % (в 2010-му – 20,8 %, в 2015му – 15,9 %). Це відносно низький показник для вирішення завдань
цього етапу, особливо якщо врахувати досить високу питому вагу
кінцевих споживчих витрат домогосподарств (за ті ж періоди: 64,8,
63,0, 66,3). Іншою негативною тенденцією було зменшення частки
оплати праці найманих робітників в структурі ВВП з 48,0 % у 2010
році до 36,6 % у 2016 році на фоні зростання питомої ваги валового
прибутку з 40,7 % у 2010 році до 47,9 % у 2016 році [3].
Основним джерелом збільшення інвестицій мають стати власні
кошти підприємств і організацій. Така тенденція намітилася останнім
часом: у 2017 році (три квартали) питома вага приватних інвестицій
в загальній структурі капіталовкладень склала 72,7 % порівняно із
71,8 % за такий же період 2016 року. Дещо збільшувалася і частка
коштів державного і місцевих бюджетів, що можна вважати також
позитивною
ознакою.
Тим
більше,
що
ця
динаміка
супроводжувалася
абсолютним
приростом
капітальних
інвестицій [3].
Серед інших перспективних структурних чинників, що можуть
забезпечити прискорену адаптацію господарської моделі України до
умов функціонування Європейського Союзу, слід зазначити наступні:
- збільшення питомої ваги нових технологічно більш
досконалих основних фондів в їх загальній структурі;
- підвищення капітало- і енерго-ефективності виробництва
при збільшенні фондоозброєності в українській економіці;
- якісне вдосконалення виробничої інфраструктури;
- покращення мотивації і очікувань приватних інвесторів через
створення
сприятливого
інвестиційного
клімату
та
реєстраційно-фіскальних процедур ведення бізнесу.
Друге завдання пов’язане із стимулюванням експортного
потенціалу української економіки через низку взаємопов’язаних
заходів. Серед них:
- активна політика просування вітчизняної продукції на
зовнішні ринки;
- поглиблення євроінтеграційних процесів і співробітництва у
сферах
науково-технічних,
гуманітарних,
соціальнокультурних, екологоохоронних відносин;
- розширення можливостей і вдосконалення механізмів
впливу на формування позитивної кон’юнктури пріоритетних
для українських виробників зовнішніх ринків.
72

Важливими супутніми структурними факторами економічної
євроінтеграції може стати реальна демонополізація національної
економіки і «дифузія» приватної власності з метою руйнування
олігархічної моделі господарювання та створення середнього класу.
Визначальну роль в цьому питанні відіграватиме активна
промислова політика держави. Важливим пріоритетом структурних
зрушень залишається формування економічної моделі «дешевий
капітал – дорога праця» [4].
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ІННОВАЦІЙНИЙ РЕЗУЛЬТАТ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Нині відбуваються значні зміни в системі економічних відносин.
Новою суттєвою їх рисою є глобалізація, як особлива фаза
міжнародних відносин, що зародилась декілька десятиліть тому, але
її формування не закінчилося і на початку третього тисячоліття. З
поглибленням глобалізаційних процесів становище держави на
світовій арені визначається її загальною конкурентоздатністю, яка, в
свою чергу, безпосередньо залежить від структури і ефективності
інноваційної системи країни, яка дозволяє державі зайняти певну
нішу в системі міжнародного поділу праці, набрати вагу і статус в
системі міжнародних відносин.
Проблема підвищення міжнародної конкурентоспроможності є
актуальною і для України, особливо впитанні перспектив
формування національної інноваційної системи.
Глобальний інноваційний індекс (Global Innovation Index, GII) –
дослідження інноваційного клімату країн, яке проводить з 2007 року
73

школа бізнесу INSEAD, а також Світова організація інтелектуальної
власності та Корнельський університет. Оскільки інновації є
найважливішим стимулом економічного зростання і процвітання, GII
покликаний вдосконалити систему оцінки результатів інноваційної
діяльності та покращити розуміння ролі інновацій.
Глобальний інноваційний індекс складається з двох підгруп
(Вхідний під-індекс і вихідний під-індекс) Ці підгрупи охоплюють 7
ключових елементів дослідження:
• Інститути.
• Людський капітал і дослідження.
• Інфраструктура.
• Ринковий досвід.
• Бізнесовий досвід.
• Отриманні знання та технології (науково-практичні результати).
• Результати творчої діяльності.
За результатами дослідження найбільш інноваційними
країнами у 2017 році стали: Швейцарія, Швеція, Нідерланди, США,
Велика Британія.
Під час оцінки інноваційного розвитку, експерти взяли за
основу вхідні інноваційні фактори та інноваційний результат. Країни,
які знайшли баланс між цими показниками отримали найкращі
результати.
У 2017 році Україна посіла найвищу позицію за останні 7 років
– 50 місце, випередивши Тайланд та опинившись позаду Чорногорії
та Катару. А у групі за рівнем доходів нижче середнього Україна
посіла 2 місце після В’єтнаму, обійшовши Монголію, Молдову,
Вірменію та Індію [1].
У порівнянні з 2016 роком наша держава піднялася на 6
пунктів, що обумовлено високим коефіцієнтом інноваційної
ефективності, тобто співвідношенням інноваційного результату до
інноваційних ресурсів.
Як показав аналіз сильних та слабких сторін України у
Глобальному інноваційному індексів межах субіндексу «людський
капітал та дослідження» оцінюється освіта, яка залишається
рушійною силою ефективної реалізації людського потенціалу. Це
пояснюється доступністю вищої освіти, наявністю великої кількості
вищих
навчальних
закладів
та
зростаючою
чисельністю
випускників [1].
Сильними індикаторами для України є: «Коефіцієнт
ефективності інновацій» – 11 місце, «Людський капітал і
дослідження» – 41, «Освіта» – 30, співвідношення студент-вчитель –
2. За показником «Знання та технологічні результати» Україна
займає 32 місце, показниками «Створення знань» – 16, «Патенти» –
18, «Патентні заявки PCT» – 37, «Корисні моделі» – 1 місце [1].
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Індекс інноваційної ефективності характеризує створення
сприятливих умов для інноваційної результативності. За цим
показником у 2017 р. Україна на 11 місці, що на одну позицію вище,
ніж у 2016 р. Це свідчить про зростання ефективності інноваційної
діяльності в країні. «Витрати на комп’ютерні програми» – 6 місце,
«Творчі результати» – 49, «Торгові марки» – 12, «Промислові
зразки» – 11, «Кількість працюючих жінок з вищою освітою» – 3,
«Платежі за інтелектуальну власність» – 46, «Дослідницький
талант» – 421 місце [1].
Найбільш слабкими показниками для України є: «Політичне
середовище» – 122 місце, «Політична стабільність та безпека» –
124, «Інститути» – 101, «Інфраструктура» – 90, «Стан розробки
кластерів» – 114, «Створення ІКТ та бізнес-моделі» – 112 (за
підрахунками аудиторської компанії – PricewaterhouseCoopers,
Україна входить до ТОП-20 найбільших експортерів IT-послуг в світі.
Понад 70% експорту IT-послуг України становить розробка
програмного забезпечення на замовлення) [1].
За Глобальним індексом інновацій Україна досягла
поставленого урядом завдання – 50 місце. Але при цьому низькими
є показники інституціонального розвитку (101 місце як і у минулому
році) та розвитку інфраструктури (90 місце) у зв’язку з політичною
нестабільністю і непослідовністю проведення реформ. Законодавча
база та методи державної підтримки інноваційного розвитку
залишаються недосконалими. Україна, маючи досить високий рівень
досліджень і розробок та патентної активності, має низькі позиції за
рівнем комерціалізації та захисту об’єктів інтелектуальної власності.
Високий рівень досліджень і розробок та патентної активності є
необхідною, але не достатньою умовою розвитку інноваційної
економіки країни. Для перетворення науково-технічних досягнень в
конкурентний науково-технічний продукт потрібен розвиток всієї
інфраструктури ринку інтелектуальної власності [5].
За даними Державної служби статистики України, за останні 2
роки чисельність науковців зменшилась майже на 18%, а в
порівнянні з 1991 роком – на 78 %. Найбільша частка науковців
покинули незалежну Україну в період з 1991 по 1995 рр., а друга
хвиля інтелектуальної міграції припала на 2008–2010 рр. та третя
хвиля – на 2014–2015 рр. Відтік інтелектуального капіталу
пов’язаний з відсутністю мотивації науковців. Уряд України
намагається запровадити цифрову економіку, при умові, що немає
ефективної національної інноваційної системи з ринковим
механізмом. Частка комерціалізованих інновацій становить 1,4 % у
промисловій продукції, а високотехнологічний експорт – 7,3 %. Для
порівняння в Південній Кореї високотехнологічний експорт становить
26,8 % [1].
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Для розвитку інновацій в Україні необхідно, перш за все,
створити ефективне інституціональне середовище, яке забезпечить
економічне зростання, розвиток талантів та підвищення рівня
людського розвитку.
Україна має високий освітній та науковий потенціал, здатний
продукувати різноманітні новації у вигляді ідей, наукових розробок,
патентів, однак при цьому вона має слабкий механізм впровадження
їх у сферу економічної діяльності. Відомо, що основним джерелом
інновацій є людина. Інноваційні інститути і держава мають
створювати умови для ефективної інноваційної діяльності та
реалізації її результатів, а ринок – забезпечувати суспільний відбір і
комерціалізацію інновацій, перетворюючи їх у фактор соціальноекономічного розвитку. Отже, реальною перспективоюрозвитку
інновацій для України є переорієнтація на високотехнологічний шлях
подальшого розвитку, при цьому державна інноваційна політикамає
бути спрямована на розвиток людського капіталу, забезпечення
винахідницького
потенціалу,
передової
освіти
та
високотехнологічного бізнесу в основні галузі економіки.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
МОДЕЛІ РОЗВИТКУ
Низька ефективність сучасних бюджетних інструментів
підтримки та стимулювання регіонального розвитку зумовлює
потребу у вдосконаленні існуючих та запровадженні інших, більш
раціональних. Нові вимоги до фінансового забезпечення
регіонального розвитку, а саме відмова від патерналізму і перехід
регіонів та громад до самозабезпечення на основі пошуку ресурсів
на місцях, розкриття та ефективного використання внутрішнього
потенціалу зумовлюють і зміну підходів до відбору і формування
інструментів фінансового забезпечення регіонального розвитку.
Після Революції гідності 2014 р. та взятих Україною
зобов’язань в контексті формування європейської моделі розвитку
постало питання проведення реформ із децентралізації влади.
Інституційні реформи в цьому напрямку включають, по-перше,
приєднання
України
до
Європейської
хартії
місцевого
самоврядування [1], що відбулося ще у 1997 р., а по-друге,
прийняття низки фундаментальних законів 2014–2015 рр., серед
яких слід
відмітити: Концепцію
реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні, Закон
«Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закон «Про
засади державної регіональної політики», Закон «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації
повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та
удосконалення містобудівного законодавства», Закон «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення
повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації
надання адміністративних послуг», а також низку змін до
Податкового та Бюджетного кодексів України. Змінами, що внесені
до Податкового кодексу України, підвищено фіскальну незалежність
органів місцевого самоврядування щодо місцевих податків та зборів.
Цим органам надано право самостійного визначати ставки податків
та встановлювати пільги із їхньої сплати. Окрім того, передбачено
механізм бюджетного регулювання – так звану систему тотального
збалансування усіх місцевих бюджетів замінено системою
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горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій
залежно від рівня надходжень на одного жителя. При цьому,
вирівнювання здійснюється лише по одному податку – податку на
доходи фізичних осіб, а решта платежів залишаються в повному
розпорядженні місцевих органів влади.
В контексті регіонального розвитку України на особливу увагу
заслуговує саме фінансова (фіскальна) децентралізація (бюджетний
федералізм), яка передбачає процес розподілу функцій, фінансових
ресурсів і відповідальності за їхнє використання між центральним та
локальним рівнями управління. Саме здатність місцевого
самоврядування незалежно і ефективно забезпечувати населення
ОТГ суспільними благами шляхом узгодження видатків з місцевими
потребами та вподобаннями становить ключову ідею реформи
децентралізації в Україні.
Для подальшого процесу об’єднання місцевих органів влади в
Україні доцільно розвивати практику співфінансування проектів
розвитку регіонів за визначеними цілями з Державного фонду
регіонального розвитку (ДФРР) та обласних бюджетів. Проте ця
співпраця потребує чіткого та прозорого процесу розподілу ресурсів,
конкурентного вибору проектів фінансування без використання
корупційних механізмів. На рівні центральних органів влади варто
більше уваги приділити збільшенню фінансування та реорганізації
ДФРР відповідно до стандартів ЄС. Цільові програми розвитку
окремих сфер публічних послуг за участі ДФРР та місцевих органів
влади дозволяють забезпечувати реалізацію бюджетномістких
проектів, які не в змозі профінансувати самостійно локальні органи
влади.
Також, актуальним вважаємо перехід із патерналістського
бюджетного
фінансування
розвитку
регіонів
на
принцип
«макрокондиціональності», що активно застосовується у країнах ЄС,
– залежності виплат структурних фондів від дотримання
національними
урядами
макроекономічних
показників,
що
гарантують стабільність економіки. В регіональному розвитку
України це можна застосовувати для фінансування територіального
розвитку за соціально-економічними результатами чи дотримання
цільових орієнтирів. Додатковою перевагою в такому фінансуванні
ставатиме допомога міжнародних організацій.
Перевагами залучення грантових коштів є не лише їх цільове
спрямування на ті чи інші проекти розвитку громад, але й їх освітня
спрямованість, яка передбачає навички основам проектного
менеджменту, стратегічного планування, складання фінансової
звітності тощо. Проектний підхід до фінансування дозволяє
стимулювати місцеву владу створювати запити на гранти, оскільки
це довгий процес лобіювання та децентралізації. Іноземні донорські
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фонди надають гранти не на діяльність громад загалом, а на
конкретний проект (наприклад, озеленення, утеплення тощо) із
конкретним часовим проміжком його реалізації та наданням
відповідних фінансових звітів.
Перевагою грантових проектів є те, що вони часто потребують
співфінансування (тобто 20–30 % коштів громади повинні
профінансувати самостійно або залучити додаткових інвесторів),
націлені на стійкі результати проектів (які матимуть продовження в
майбутньому), спрямовані на об’єднання зусиль мешканців для
спільного розвитку громади, а також ресурс надається найчастіше у
формі закупівлі обладнання, побудові інфраструктурних об’єктів, а
не грошовій формі. Це змушує по-іншому дивитися на розвиток
територій, вивчати «кращі практики» сусідів, перспективні та
інноваційні способи отримання ресурсів та навичок, мінімізує
корупційну складову та сприяє самоорганізації, підвищенню рівня
людського та соціального капіталів громад.
Активна підтримка бізнесу та міжнародних організацій є
додатковим фактором реформи децентралізації, які спрямовані на
усунення проблем із централізованим бюджетним фінансуванням та
«підміною» держави в тих сферах, в яких традиційні механізми не
спрацьовують, або не дають належного ефекту для громад. Однак
якість публічних послуг, які надаються органами місцевої влади,
зростає не лише із збільшенням ресурсів, які спрямовуються на їх
реалізацію, але й зростанням ефективності їх використання. Саме
це є прерогативою проектного підходу до розподілу коштів, що
дозволяє через публічність витрачання ресурсів навчати органи
місцевого самоврядування переймати досвід країн ЄС в цьому
питанні. Проте наближення якості публічних послуг до рівня країн
ЄС є можливим лише із зростанням рівня економічного розвитку та
впровадження змін у децентралізації фінансових надходжень, на що
й спрямована реформа. Децентралізація повноважень щодо
надання суспільних послуг з урахуванням територіальних
відмінностей у потребах населення і наявності територіальних
обмежень у їх споживанні дає можливість краще враховувати
уподобання місцевих жителів, тоді як централізована пропозиція
суспільних благ у класичному варіанті була зорієнтована тільки на
«усереднені» показники.
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УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ДЕРЖАВНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
На рубежі ХХІ ст. в усіх сферах життєдіяльності відбуваються
масштабні зміни, які мають неоднозначні наслідки та породжують
нові виклики. Одним з викликів сучасного глобального світу є
динамічний розвиток поведінкової економіки з домінантою
психологічних особливостей людського сприйняття, коли у прийнятті
рішень здійснюється передбачення можливих наслідків дій з точки
зору отримання зисків чи нанесення шкоди залежно від обраного
орієнтира поведінки [1]. За таких імперативів актуалізуються питання
кадрової складової економічної безпеки підприємств, зокрема
державних як стратегічних суб’єктів діяльності; загострюється
потреба в запровадженні низки організаційно-економічних заходів,
які б убезпечували підприємство від ризиків втрати службової та
професійної таємниць, нанесення збитків через недостатню
компетентність та мотивованість персоналу.
Ризики настання загроз кадровій та в цілому економічній
безпеці підприємства посилюються в разі настання кризової ситуації
та розгортання системної кризи, коли проявляються ознаки
динамічної фінансово-економічної нестабільності, досягається
критична точка спаду показників діяльності, загострюється нестача
стратегічних ресурсів, має місце діаметральна розбіжність в
позиціях провідних фахівців тощо. В таких умовах виникає потреба
запровадження механізмів та інструментарію антикризового
управління персоналом, що дозволить оперативно реагувати на
кризові явища та забезпечити конкурентний збалансований розвиток
підприємства.
Автор поділяє точку зору тих науковців, які кадрову безпеку
підприємства розглядають як підсистему його економічної безпеки,
функціонування якої слугує цілям протидії загрозам внутрішнього та
зовнішнього середовища, скерована на досягнення динамічної
рівноваги [2] та трактують з точки зору процесу запобігання
негативним впливам на економічну безпеку підприємства через
ризики і загрози, пов’язані з персоналом, його інтелектуальним
потенціалом і трудовими відносинами загалом [3].
На думку автора, кадрова безпека підприємства є
багатовимірним процесом управління персоналом на всіх його
стадіях (пошуку, підбору, оцінювання компетентності та виявлення
психо-емоційних якостей,мотивації та формування лояльності до
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підприємства тощо), який дозволяє вчасно прогнозувати та виявляти
можливі ризики й загрози з боку персоналу, забезпечувати
економічну безпеку підприємства шляхом створення чіткої системи
моніторингу кадрових процесів та ситуацій, який дозволить
протидіяти загрозам зовнішнього середовища.
Наголосимо, що керівною ідеєю, основною вимогою
ефективності управлінського процесу є принцип, який несе змістове
навантаження
як
методологічний
інструмент
формування,
дослідження стану та розроблення механізмів антикризового
управління персоналом. Принципи
управління персоналом
відображають об’єктивні тенденції, соціальні та економічні закони,
наукові рекомендації суспільної психології, теорії менеджменту та
організації.
Організаційним форматом посилення економічної безпеки
підприємства має стати служба економічної безпеки, у функціоналі
якої закладається блок
управління персоналом, що дозволяє
вчасно діагностувати загрози, які виникають в силу професійних та
поведінкових компетенцій працівників.
Серед повноважень
керівництв підприємств зростає значення розробки планів швидкого
реагування та відновлення системи менеджменту антикризових дій
на випадок надзвичайних ситуацій з використанням досконалих
управлінських технологій менеджменту персоналу. Передумовою
попередження ризиків слід визнати моніторинг світових і
регіональних тенденцій у сфері інформаційно-технологічних
катастроф (хакерські атаки, поширення комп’ютерних вірусів тощо),
відстеження чинників, що можуть призвести до надзвичайних
ситуацій з виникненням загроз економічній безпеці підприємства.
Початок нового століття в історії людства ознаменовано не
лише новими можливостями розвитку та горизонтами обнадійливих
перспектив, але й зростаючими масштабами існуючих загроз та
принципово новими ризиками різновекторних небезпек. Розгортання
поведінкової економіки, динамічний розвиток високих технологій та
інформаційних систем, турбулентні траєкторії мінливої ринкової
економіки створюють передумови для виникнення численних загроз
успішній діяльності підприємств.
Як свідчить досвід, переважна частина ризиків генерується
самими співробітниками, найбільша частка збитків в діяльності
підприємства спричинена незаконними та непрофесійними чи
некомпетентними діями працівників. Посилення ризиків та загроз
економічній безпеці підприємства характерно для тих стадій
життєвого циклу підприємства, коли виникає кризова ситуація чи
розгортається криза, особливо системна. В таких умовах в силу
складного фінансово-економічного стану та обмеженості бюджету на
персонал суттєво погіршується ступінь задоволеності роботою,
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рівень
реалізації
потреб
працівників,
що
спонукає
до
недобросовісної чи навіть протизаконної організаційної поведінки.
Дієвим інструментарієм посилення кадрової безпеки має стати
антикризовий менеджмент персоналу, побудований з дотриманням
низки принципів та реалізований через використання доцільних
методів управління персоналом. Особливої уваги заслуговує
командна робота, яка забезпечує синергетичний ефект у
функціонуванні антикризових організаційних утворень.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІСКАЛЬНИМИ
РИЗИКАМИ В УКРАЇНІ
Розроблення стратегії ідентифікації фіскальних ризиків та
управління ними є одним з головних завдань фінансового
управління, що потребують системних дій українського уряду з
урахуванням сучасних тенденцій, практик і наукових надбань.
Складність вирішення такого завдання підтверджується
численними кризовими явищами, перманентною розбалансованістю
державних фінансів, недостатніми рівнем розкриття інформації про
фіскальні ризики та ефективністю їх врахування в бюджетно82

податковій політиці держави. Вищезазначене стосується не лише
України, а й багатьох країн світу, де стратегія управління
фіскальними ризиками недостатньо науково обґрунтована, а
процедури їх ідентифікації та розкриття недосконалі.
Зокрема, аналіз практики управління фіскальними ризиками та
їх оприлюднення у вісімдесяти країнах світу, який відображено у звіті
МВФ «Analyzing and Managingfis calrisks – bestpractices», показав такі
результати [1].
1. Лише близько 30 % країн оприлюднюють результати
кількісної оцінки фіскальної вразливості країни. Більшість із них
аналізує чутливість основних фіскальних показників до індикативних
змін окремих макроекономічних показників (цін на сировину,
обмінних курсів, темпів зростання ВВП). Лише деякі країни
використовують більш складні аналітичні сценарії на основі
моделей, які визначають вплив шоків на обрані макроекономічні
показників їх сукупності.
2. Лише 28 % країн розкривають свої баланси, до того ж
половина з них оприлюднюють лише фінансові активи та пасиви,
виключаючи такі важливі для аналізу індикатори, як земля, пенсійні
зобов’язання тощо.
3. Дві третини країн включають окремі результати аналізу
специфічних фіскальних ризиків у бюджетну документацію. Утім,
лише окремі країни (16 %) оприлюднюють кількісні оцінки загроз для
державних фінансів в розрізі специфічних чи дискретних ризиків. Ці
звіти, як правило, розкривають розмір можливих фіскальних втрат,
проте не містять інформації про ймовірність матеріалізації ризиків.
4. Близько 40 % країн оприлюднюють результати аналізу
довгострокової фіскальної стійкості. У цій групі більше половини
країн регулярно публікують довгострокові прогнози з урахуванням
демографічних змін; окремі країни (серед них Австралія,
Великобританія, США) застосовують множинні довгострокові
сценарії змін доходів та видатків СЗДУ на основі низки
демографічних та інших припущень (зокрема, перегляду підходів до
фінансування охорони здоров’я).
Такі прогалини в довгостроковому фінансовому управлінні
фіскальними ризиками потребують системних змін. Їх впровадження
в Україні має враховувати рекомендації міжнародних організацій і
позитивний міжнародний досвід,а також сучасний науковий апарат
прогнозування та планування із врахуванням дії перспективних
державних програм соціально-економічного розвитку країни,
моделювання параметрів макроекономічної динаміки, застосування
сценарних методів прогнозування.
При складанні стратегії управління фіскальними ризиками має
бути передбачено виявлення усієї сукупності джерел фіскальних
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ризиків за їх групами, зокрема: зовнішні та внутрішні
макроекономічні ризики; ризики, зумовлені діяльністю державних
підприємств та управлінням державним майном; ризики, що
пов’язані з державними гарантіями та іншими компонентами
державного боргу, а також з державними цільовими фондами;
ризики державно-приватного партнерства; ризики, що пов’язані з
фінансовим сектором і окремо – з банківським сектором; ризики
доходів сектору загального державного управління (СЗДУ); ризики
видатків СЗДУ; ризики, пов’язані з фінансуванням органів місцевого
самоврядування (ОМС); ризики, що пов’язані з природними
катастрофами та екологічними проблемами; ризики, що виникають
внаслідок юридичних процесів і процедур; інституціональні ризики.
Крім того, слід врахувати ймовірність настання кожного виду
ризиків та оцінити можливий вплив на фіскальну позицію країни. При
розробленні стратегії варто взяти до уваги, що фіскальні ризики є
коваріативними. Криза фінансового сектору, яка трапляється доволі
часто, спричиняє матеріалізацію інших шоків, таких як погіршення
фінансового стану держпідприємств і загострення фінансових
проблем органів місцевого самоврядування, що в свою чергу
обумовлює появу інших додаткових зобов’язань держави.
Вплив фіскальних загроз найчастіше має нелінійний характер.
Це ускладнює застосування прогнозних методів, що базуються на
пропорційності глибини макроекономічного шоку та його фіскальних
наслідків. Оцінка розміру таких наслідків, відповідно, є досить
наближеною та має велику похибку.
В одній з робіт авторів наголошено на важливості
запровадження стратегічного підходу до виявлення фіскальних
ризиків, пов’язаних з діяльністю суб’єктів господарювання
державного сектору, що передбачає врахування не лише фактичних,
а й потенційних ризиків [2]. На теперішній час загрози фіскальній
стабільності в України внаслідок можливого погіршення фінансового
стану держпідприємств у майбутньому не оцінюються та не
враховуються при складанні державного бюджету.
Отже, від системності застосування підходів до ідентифікації
фіскальних ризиків, повноти їх аналізу та оцінювання величини
втрат, заподіяних їх негативним впливом, а також від розроблення
дієвих і якомога більш точних прогнозів їх матеріалізації залежить
реалізація подальших кроків держави щодо підвищення стійкості
державних фінансів та забезпечення макроекономічної стабільності.
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МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У НАУКОВО-ОСВІТНІЙ СФЕРІ
Конкурентоспроможність країни у сучасному глобалізованому
світі та її авторитет на світовій арені залежить насамперед від
активного розвитку інноваційної сфери та кожного етапу
інноваційного процесу – від наукової ідеї до широкого впровадження
інновацій в усі сфери суспільного життя. Активізація інноваційної
діяльності для нашої країни є фундаментальним викликом, оскільки
за Індексом глобальної конкурентоспроможності у 2016–2017 рр. (за
даними
Світового
економічного
форуму
про
глобальну
конкурентоспроможність) Україна займала 85 позицію серед 138
досліджуваних країн і погіршила свої позиції на 6 пунктів у порівнянні
з попередніми даними [1].
В умовах інтеграції українського суспільства у європейське
співтовариство актуальною проблемою економічної науки і практики
постає дослідження чинників і механізмів досягнення лідерських
позицій країни у міжкраїновому аспекті. Як свідчить світовий досвід,
високі показники розвитку таких країн, як Швеція, Нідерланди,
Німеччина, Великобританія, Фінляндія, які входять до десятки
найконкурентоспроможніших,
забезпечуються,
насамперед,
значними інвестиціями у наукові дослідження і розробки, тобто у
початковий і визначальний етап інноваційного процесу. Так,
Нідерланди, які посідають 4 місце у рейтингу країн світу за Індексом
глобальної конкурентоспроможності, витрачають на наукові
дослідження і розробки більше 2 % ВВП, Німеччина, яка займає 5
позицію у цьому рейтингу, витрачає на наукові дослідження 2,87 %
ВВП, Швеція із 6 позицією у рейтингу – 3,26 %, Великобританія (7
позиція) – 1,7 %, Фінляндія (10 позиція) – 2,9 % ВВП. А в середньому
85

по країнах ЄС (28) частка витрат на виконання досліджень і
розробок у ВВП у 2015 році становила 2,03 % [2]. В Україні цей
показник у 2016 році знаходився на рівні 0,48 % від ВВП. І якщо в
цілому в країнах ЄС спостерігається тенденція збільшення частки
витрат на наукові дослідження і розробки у ВВП – з 1,93 % у 2010 р.
до 2,03 % у 2015 р., то в Україні встановилася чітка, загрозлива
тенденція зниження цього показника – з 0,75 % у 2010 р. до 0,48 % у
2016 р. [2].
Стрімко скорочується також кількість дослідників в Україні. За
період з 2010 р. по 2016 р. кількість дослідників у розрахунку на 1000
осіб зайнятого населення скоротилася майже у два рази – з 7,0 до
3,9. У той же час в країнах ЄС спостерігається збільшення їх
кількості, яка нині перебільшує показник 12,8.
Наведені дані свідчать про те, що в Україні не відбувається
нарощування інтелектуального потенціалу, який є визначальним
фактором у забезпеченні як інтелектуального лідерства країни, так і
конкурентоспроможності її економіки.
У структурі джерел фінансування наукових досліджень і
розробок – етапу генерування інноваційних ідей, в Україні найбільша
частка належить коштам державного і місцевих бюджетів, яка у 2016
році досягла 33,9 % загального обсягу витрат [2]. Натомість в
країнах ЄС найбільша частка у фінансуванні наукових досліджень
належить підприємницькому сектору – більше 55 %. Причому у
сектор вищої освіти, який є інтелектуальним центром, ініціатором,
генератором інновацій та має стати організатором активних дій
щодо їх впровадження, в Україні спрямовується лише 6,3 %
загального обсягу витрат на виконання НДР, у той час як в країнах
ЄС цей показник в середньому становить 23,2 %.
Питання фінансового забезпечення інноваційного процесу, і у
першу чергу його початкового етапу – наукових досліджень і
розробок для умов України, економіка якої вже тривалий час
знаходиться у кризовому стані, є особливо актуальним, оскільки
через дефіцит коштів державного бюджету інноваційне середовище
в країні майже не розвивається. У цьому зв’язку особливої
актуальності набуває питання залучення зовнішніх фінансових
ресурсів для активізації інноваційної діяльності, у тому числі на
стадії продукування інноваційних ідей і створення інновацій. З
огляду на те, що у закладах вищої освіти, і в першу чергу в
університетах,
сконцентрований
потужний
інтелектуальний
потенціал для генерування новацій, саме вони мають стати
пріоритетними суб’єктами залучення міжнародних фінансових
ресурсів для інноваційної діяльності. Це необхідно для формування
підприємницької моделі вітчизняних університетів та сприятиме її
прискореному формуванню.
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На теперішній час фінансування інвестиційної діяльності
здійснюється
багатьма
міжнародними
інституціями,
які
представляють собою розгалужену систему з індивідуальними
статутами, умовами набуття членства, ресурсами, функціями,
принципами та завданнями діяльності у сфері фінансування
інновацій. Україна станом на 01.01.2018 р. є членом 79 міжнародних
організацій, 13 з яких мають функції фінансування розвитку
економік [3]. Крім того є й інші міжнародні фінансові інституції, до
функцій яких належить підтримка інноваційно-інвестиційної
діяльності регіональних економік.
На теперішній час в Україні за підтримки міжнародних
фінансових установ реалізується 30 проектів розвитку спільно зі
Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку,
Європейським інвестиційним банком та з Кредитною установою для
Відродження (КфВ) [4]. І лише один проект розвитку у сфері освіти і
науки «Вища освіта України» готується для реалізації спільно з
Європейським інвестиційним банком.
Крім того, Україна отримує міжнародну фінансову (технічну)
допомогу від Урядів 11 зарубіжних країн на реалізацію 154 проектів
(програм) у різних секторах вітчизняної економіки [5]. Із них у секторі
освіти і науки реалізується 11 проектів міжнародної технічної
допомоги від Урядів США, Канади та Швейцарії, але вони
стосуються здебільшого питань адміністрування, надання стипендій,
підтримки середньої професійної освіти і не можуть розглядатися як
фінансування початкового етапу інноваційного процесу.
Таким чином, потенційні можливості міжнародних інституцій в
частині фінансування інноваційної діяльності в Україні не
реалізовуються. Усвідомлення ролі закладів вищої освіти і, зокрема,
університетів в інноваційному процесі потребує вдосконалення
менеджменту у спрямуванні міжнародних фінансових потоків в
Україну для активізації інноваційної діяльності і насамперед
початкового етапу інноваційного процесу – генерування інноваційних
ідей і проектів, та формування підприємницької моделі університету.
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ДОСВІД ПОЛЬЩІ У ЗАСТОСУВАННІ ІНСТРУМЕНТІВ
МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ З МЕТОЮ СТАБІЛІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІКИ
Економічна стабільність країни сьогодні прямо залежить від
внутрішніх та зовнішніх чинників. Фактично до основних внутрішніх
факторів відносять ефективність впровадження інструментів
макроекономічної політики, а зовнішніми можуть виступати різні
фактори, які прямо чи опосередковано впливають на стабільність
економічних процесів (наприклад, світова фінансова криза). Варто
звернути увагу, що поряд з різними факторами впливу
спостерігаються неминучі постійні циклічні коливання економіки, які
можуть змінюватися за рахунок перерахованих вище факторів або їх
комбінацій у позитивний чи негативний бік для економіки країни. Що
стосується зовнішніх чинників, то країна може лише приймати їх і
намагатися знизити негативні наслідки впливу на економічні
процеси. Разом з тим, вдале використання внутрішніх чинників
впливу може сформувати ефективну стабілізаційну політику країни
для превентивного управління кризовими ситуаціями.
Одним із важливих інструментів регулювання циклічних
коливань у країні може виступати впровадження стабілізаційної
політики. Метою стабілізаційної політики держави є забезпечення
стабільного економічного зростання, максимально ефективне
використання фінансових ресурсів, стабільність рівня цін, рівновага
платіжного балансу тощо.
В Україні інструменти стабілізаційної політики активно
впроваджуються для макроекономічного регулювання, але, на жаль,
не повністю використовуються з метою стабілізації циклічних
коливань в економіці. «У промислово розвинених країнах однією з
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головних цілей інструментів стабілізаційної політики є превентивне
регулювання на етапах спаду та обмеження непідтвердженого
стрімкого зростання використання фінансових ресурсів для
недопущення формування фінансових «бульбашок» та криз»
[1, С. 31].
На сьогодні Україна обрала євроінтеграційний вектор розвитку,
тож доцільним буде проведення дослідження макроекономічних
стратегій наших партнерів – членів ЄС з метою застосування
отриманого досвіду для покращення стану основних економічних
показників до європейського рівня.
Розглянемо, які інструменти макроекономічної політики та їх
комбінації застосовувала Польща з метою протидії кризовим
процесам в економіці під час останньої світової фінансової кризи.
Ефективна стабілізація польської фінансової системи
відбувалася шляхом проведення широкого спектру монетарних та
фіскальних заходів, основними з яких були наступні:
- для зменшення тиску на грошовий і фінансовий ринок, а
також
збереження
конкурентних
позицій
експортерів
запроваджувався гнучкий валютний курс і девальвація злотого;
- для стимулювання економічного зростання та сприяння
конкурентоспроможності національних виробників здійснювалося
зниження окремих податків;
- проводилась контрольована кредитна політика(напередодні
кризи обсяги кредитування домогосподарств знаходились на рівні
16 % ВВП, у той час як середній показник для країн ЄС становив
50 % ВВП). «З 2008 р. польський кредитний ринок характеризувався
зменшенням темпів зростання обсягів як комерційних, так і
споживчих кредитів, а також кредитів в іноземній валюті з
одночасним зростанням вимог до потенційних позичальників»
[2, С. 94].
Завдяки прозорості банківської системи та адекватним формам
і інструментам її стабілізації подолання наслідків кризи проходило
успішно. Беручи до уваги зростання напружень на польському
фінансовому ринку у результаті паніки на світових ринках, в жовтні
2008 р. Національний банк Польщі підготував програму дій з
стабілізації фінансової системи – так званий «Пакет довіри».
Національний банк Польщі почав підтримувати ліквідність
банківського сектора в національній валюті за допомогою операцій
репо з терміном погашення до трьох місяців. Кредитно-депозитні
операції, які здійснювалися з ініціативи комерційних банків, були
спрямовані на підтримання короткострокової банківської ліквідності,
а також на розміщення вільних банківських коштів на одноденні
періоди у центральному банку. Ці операції запобігали надмірним
коливанням процентних ставок на міжбанківському ринку [3].
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У відповідь на спричинене світовою економічною кризою
значне погіршення перспектив економічного зростання у Польщі та в
її торгових партнерів, а також на пов’язане з цим очікуване зниження
інфляції в середньостроковому періоді, Рада монетарної політики
почала застосовувати стимулюючі заходи. Поступовому зростанню
ділової активності, що спостерігалося в польській економіці з II кв.
2009 р., сприяло значне пом’якшення монетарної політики. З
листопада 2008 р. до червня 2009 р. Рада монетарної політики
знижувала процентні ставки шість разів. Ставка рефінансування
Національного банку Польщі була знижена з 6,5 % до 3,5 %, тобто
до історичного мінімуму. Крім цього, було знижено норму
резервування з 3,5 % до 3 %.
У наступних місяцях Рада монетарної політики утримувала
процентні ставки на тому ж рівні. При підвищеній поточній інфляції
реальна процентна ставка також знизилась до історично низького
рівня і з березня 2009 р. утримувалась на рівні, близькому до нуля.
Продовження політики дешевих грошей сприяло поверненню
економіки до потенційного рівня зростання [3].
Як бачимо, Польща у своїй антикризовій діяльності спиралась,
в першу чергу, на інструменти монетарної стабілізаційної політики.
Польські урядовці спрямовували свої зусилля на пожвавлення
грошового ринку та стимулювання економічного зростання.
Польський підхід боротьби із кризоюможе бути досить
ефективним в реаліях економіки України, оскільки в умовах
зубожіння населення стимулюючі заходи стабілізаційної політики
сприятимуть пожвавленню споживчого та інвестиційного попиту в
країні на тлі здорового функціонування банківської системи, що
призведе до подолання посткризових явищ та подальшого
економічного зростання.
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СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Важливою проблемою на шляху до європейської інтеграції
економіки України є розробка і реалізація політики держави у сфері
науки і технологій. Її головним обов’язком стає прийняття
довгострокових стратегічних рішень, спрямованих на підвищення
ефективності інноваційної діяльності.
У роботах українських вчених Гейця В., Ігнатюк А., Ковальчука
В., Осецького В., Федулової Л. та інших науковців висвітлюються
питання визначення стратегії інноваційного розвитку. Дослідження
доводять, що країни, які створили впроваджують ефективну
стратегію інноваційного розвитку отримують переконливіші
конкурентні переваги для економічної, промислової, політичної
експансії у європейському просторі та значно посилюють власні
стратегічні позиції.
На
думку
автора,
важливим
елементом
механізму
інституціоналізації є стратегія інноваційного розвитку, сутність якої
полягає у тому, щоб обрати вузькі пріоритетні виробництва для
продукування інновацій, де конкуренція ресурсів зможе у порівняно
короткий термін забезпечити успіх та ланцюгову реакцію щодо
поширення нових технологій сферах народногосподарського
комплексу.
Інституційна готовність економіки України до інноваційної
моделі розвитку визначається такими чинниками та умовами, якими
є законодавча ініціатива, активна громадянська позиція, ефективна
система науки та освіти, зрілість державних інституцій, збіг
національних інтересів із суспільними [1, С. 67].
В результаті дослідження потенціалу вітчизняних технологій та
особливостей світових тенденцій господарювання на засадах
інновацій визначено основні науково-технологічні пріоритети, а
саме: збереження та розвиток природних і виробничих ресурсів
країни, пошук нетрадиційних джерел; створення високоякісних,
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термостійких та високоміцних матеріалів на основі нанотехнологій;
розробка та впровадження нових біотехнологій; розвиток ракетних і
авіакосмічних технологій; реформування оборонно-промислового
комплексу; глибокі і якісні перетворення в енергетичному секторі
економіки.
Система управління передбачає комплексний підхід до
формування механізму реалізації інноваційної моделі економіки:
інноваційний розвиток суб’єктів ринку забезпечує інноваційний
розвиток регіонів і країни відповідно [2, С. 86].
Проте
економіка
України
характеризується
нестачею
вбудованих регуляторів, які могли б здійснювати автоматичне
антикризове регулювання і справляти стабілізуючий вплив,
спираючись на внутрішні закони економічної системи – дією так
званої “невидимої руки ринку”. Логіка сучасного інноваційного
розвитку має змінюватися від позиції невтручання держави до
активного державного стимулювання інноваційної діяльності на
умовах державного приватного партнерства [3, С. 413].
Переорієнтація на нові соціально-економічні пріоритети
обумовлює необхідність узгодженого регулювання науковотехнічного прогресу на всіх рівнях управління, переміщення центру
уваги управління нововведеннями на виробничий рівень. Система
управління в ринкових умовах НТП стає багаторівневою: на
державному і регіональному рівнях визначаються відповідні
пріоритети інноваційної діяльності, на мікрорівні – управління
науково-технічним розвитком забезпечує поступове оновлення
номенклатури продукції і виробничого апарату, організації і
управління виробництвом [4, С. 168-169].
На нашу думку, реалізуючи державну інноваційну політику,
Україна має орієнтувати державні управлінські структури на
виконання функцій координації, регулювання і стимулювання.
Групами
інструментів
державної
підтримки,
які
використовуються в межах цього напряму є: надання субвенцій на
підтримку розвитку інфраструктури; створення умов для розміщення
нових підприємств, у тому числі іноземних, які створюють
конкурентні місця праці; формування державної та регіональної
інфраструктури залучення інвестицій; надання вирішального
значення
при
виборі
інвестиційних
проектів
сучасним
енергозберігаючим технологіям, які не забруднюють навколишнє
середовище; сприяння створенню та впровадженню інновацій,
включаючи розповсюдження сучасних технологій [5, С. 205-206].
Важливим кроком подальшої інституційної трансформації
інноваційного розвитку України має бути перегляд та коригування
змісту законів, які мало адаптовані до сучасного розвитку держави.
Перелічені заходи дозволять привести до ладу хаотичні інноваційні
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процеси в економіці. З метою підвищення передбачуваності
розвитку
інноваційного
підприємництва
та
створення
інституціональної бази для публічного діалогу між підприємцямиінноваторами і органами влади необхідно забезпечити жорстку
вертикаль відповідальності за “прозорість” процедурних дій в
інноваційній сфері.
Актуальним питанням є стимулювання виходу підприємств з
«тіньового» сектору шляхом зниження податкового тиску на
інноваційну діяльність. Створення сприятливих умов для ефективної
інтеграції фінансового, виробничого та інтелектуального капіталів
дозволить підвищити мотивацію до розвитку інновацій та посилити
позиції України на європейському ринку.
Основною метою управлінських органів держави при реалізації
стратегії інноваційного розвитку є:
сприяння зменшенню
бюрократичних перепон для розвитку наукомістких виробництв;
забезпечення чіткого розмежування повноважень між міністерствами
та відомствами при посиленні їх відповідальності за технологічний
розвиток; підвищення рівня ефективності використання інвестицій;
формування виробничих мереж
і
кластерів
підприємств,
стимулювання кооперації великих, середніх і малих підприємств,
промислово-фінансових груп тощо; поглиблення інтеграції України у
європейський науково-технологічний простір через організацію
цивілізованого трансферу технологій; приведення норм українського
законодавства у відповідність до міжнародної Угоди про торговельні
аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) згідно з вимогою
СОТ;
переорієнтація
експортної
діяльності
України
на
високотехнологічний експорт і зменшення частки продажу за кордон
сировинних ресурсів; забезпечення функціонування гнучкої системи
митного регулювання, спрямованої на захист національного
виробника готової високотехнологічної продукції.
Таким чином, недосконалість інституціонального середовища
інноваційної сфери, її галузеві особливості та особливості
нововведень зумовлюють необхідність посилення уваги до заходів
удосконалення інституціоналізації інноваційної діяльності. Стратегія
інноваційного розвитку має передбачати зміни у інвестиційній,
бюджетній, податковій, митній, інноваційній політиці та бути
орієнтованою на забезпечення стабільного інституціонального
середовища України з метою зміцнення її конкурентних позицій на
європейському ринку.
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НЕОІНДУСТРІАЛЬНИЙ РЕНЕСАНС УКРАЇНИ:
ВЕКТОРИ ТА МЕХАНІЗМИ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Держава усунулась від розв’язання проблем вітчизняної
промисловості, що зумовило деіндустріалізацію національного
господарства [1]. Це суттєво звужує перспективи успішної
євроінтеграції України. Тому неоіндустріальний ренесанс постає як
ніколи гостро на порядок денний [2], а перехід на якісно вищий
рівень розвитку промисловості має супроводжуватись переглядом
промислової політики.
Ця політика повинна поєднувати у собі інструментарій як
«вертикальної», так і «горизонтальної» нормативних моделей.
Інструментарій «вертикальної» моделі слід використати для зміни
структури виробництва, його технологічної модернізації і створення
нового виробництва переважно на основі масштабних технологічних
запозичень [3; 4]. Водночас, активізація підприємницької та
інноваційної діяльності суб’єктів має досягатися інструментами
«горизонтальної» моделі політики. Важливою рисою вітчизняної
модифікації промислової політики має стати акцент на створенні та
використанні державою спеціальних інститутів розвитку для
стимулювання як попиту, так і пропозиції у пріоритетних секторах [5].
При формуванні галузевої і технологічної структури
промисловості, слід виходити із перспективної, вигідної для країни,
спеціалізації у глобальному, європейському та внутрішньому вимірі,
ураховуючи наявні ресурси, внутрішні і зовнішні загрози. Україна
може спеціалізуватися:
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– по відношенню до глобальної економіки – як виробник і
постачальник якісних продуктів харчування глибокої переробки;
– у регіональному вимірі – як головний транс’європейський
міжнародний транзитер у напрямах «Захід–Схід» та «Північ–
Південь»,
провідний
лікувально-оздоровчий
та
науковотехнологічний центр Європи;
– у внутрішньому вимірі – як ефективна держава – соціальний
архітектор і менеджер для власного населення.
Реструктуризація
промислового
виробництва
має
здійснюватись на основі державного стратегічного планування. Воно
передбачає розробку системи довго-, середньо- та короткострокових
прогнозів, визначення низки взаємопов’язаних цілей соціальноекономічного і технологічного розвитку першого, другого і третього
порядку, розроблення довгострокових концепцій, середньострокових
програм та індикативних планів, створення інститутів організації і
виконання намічених завдань, методів контролю та механізмів
відповідальності за досягнення результатів.
Напрямами реформування промисловості мають стати, поперше, оптимізація структури промислового виробництва з його
переважною орієнтацією на потреби внутрішнього ринку та
матеріально-технічне
забезпечення
спеціалізації;
по-друге,
ліквідація критичного зносу та інноваційно-технологічна модернізація
виробництва; по-третє, інвестиційне забезпечення структурних змін і
технологічної модернізації.
Тактика структурних змін має вибудовуватись із необхідності
орієнтації, з одного боку, на конкретні сегменти внутрішнього і
зовнішнього ринків, де вітчизняні товаровиробники мають або
можуть швидко отримати конкурентні переваги, спираючись на
внутрішні сприятливі умови і державну підтримку, з іншого – на
кардинальне розширення власного виробництва до досягнення
паритету або переважання у тих секторах внутрішнього ринку, де
сьогодні переважає імпорт, здійснюючи політику активного
імпортозаміщення.
Використання державних холдингових компаній і державного
замовлення має стати ключовим елементом державного
стимулювання випереджаючого розвитку виробництва продукції
переробних галузей, насамперед наукомістких і високотехнологічних
виробництв, які замикають на собі міжгалузеві технологічні ланцюги
й можуть розглядатись як «точки зростання». При виборі галузевих
пріоритетів основна увага має бути зосереджена на відновленні
потенціалу вітчизняного машинобудування та легкої промисловості,
диверсифікації та розширенні асортименту продукції хімічної
промисловості та гірничо-металургійного комплексу, їхньому
пристосуванні до потреб внутрішнього ринку.
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Технологічна модернізація промисловості неможлива без
суттєвої
активізації
інноваційної
діяльності
її
суб’єктів.
Першочерговими мають стати заходи щодо надійного законодавчого
захисту прав власності, що унеможливить її рейдерське захоплення,
дозволить зменшити ризики інноваційної діяльності та стимулює
суб’єктів до пошуку можливостей власного розвитку на основі
фактора інновацій. Слід забезпечити формування повноцінної
цілісної національної інноваційної системи; переглянути підходи до
формування структури досліджень і розробок у промисловості;
здійснювати надання державного фінансування на прикладні
розробки на умовах державного замовлення та їх обов’язкового
подальшого впровадження; запровадити економічні, насамперед
податкові, стимули для інноваційної діяльності суб’єктів і
впровадження інновацій у виробництво; створити умови для
інтеграції державних наукових установ із виробничими структурами,
об’єднаних спільним ринком, з подальшим утворенням наукововиробничих комплексів і застосуванням державного замовлення на
їх продукцію.
Наявність в Україні великих інтегрованих структур у
пріоритетних високотехнологічних секторах сприятиме підвищенню
стійкості вітчизняних підприємств в умовах загострення міжнародної
конкуренції. Окремим способом консолідації за стимулюючої ролі
держави може бути викуп останньою частини акцій підприємств у
обсягах, які дозволяють контролювати або блокувати їх діяльність з
подальшим створенням на базі цих підприємств інтегрованих
корпоративних об’єднань зі змішаною (державно-приватною) або
державною формою власності. Формування інтегрованих структур
має супроводжуватись одночасним створенням містких ринків для їх
продукції як мінімум у два способи – через застосування державного
замовлення та шляхом введенням захисних бар’єрів для доступу на
внутрішній ринок аналогічних іноземних товарів.
Проведення
структурно-технологічної
модернізації
виробництва неможливе без зростання інвестиційної активності
суб’єктів. Тому напрямами інвестиційної політики мають стати такі,
як: створення умов для зростання обсягів власних коштів
підприємств та їх використання на інвестиційні цілі через
запровадження інвестиційних податкових кредитів, пільг і премій;
розширення обсягів державного інвестування пріоритетних сфер;
створення
грошово-кредитного
механізму
довгострокового
інвестиційного кредитування у вигляді цільового рефінансування
Національним банком України спеціально визначених комерційних
банків під розширення пропозиції «довгих» грошей для реалізації
інвестиційних програм і проектів; створення механізму міжгалузевого
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перетікання капіталу із сировинних і низько технологічних секторів у
переробні високотехнологічні, що належать до пріоритетних.
Успіх розбудови вітчизняної промисловості неможливий без
кардинального
підвищення
якості
державного
управління,
запровадження механізмів персональної відповідальності урядовців
за виконання намічених цільових показників розвитку, відокремлення
функцій держави як суб’єкта економічної політики і як власника.
Функції регулятора необхідно залишити за виконавчою владою, а
функції власника зосередити у приналежних державі корпоративних
об’єднаннях, які стануть основою формування прогресивної
структури виробництва і успішного просування країни на шляху до
євроінтеграції.
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО
БАНКУ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Серед ключових пріоритетів економічних реформ в Україні
беззаперечно виділяється проблематика активізації ролі держави в
інвестиційній сфері. На жаль, слід констатувати, що на цей час,
інвестування (в різних формах) за рахунок централізованих
фінансових ресурсів надзвичайно неефективне, а за своїми
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кількісними показниками не відповідає задачам, які стоять перед
українською економікою. У 2017 році капітальні видатки місцевих
бюджетів 73,4 млрд. грн., державного бюджету – 26,2 млрд. грн. [1].
За існуючого рівня зносу економічної інфраструктури, обсяги
капітальних видатків не здатні суттєво виправити ситуацію і цій
сфері. Не менш значимі проблеми і частині економічних видатків,
хоча їх вартісне вираження в останні роки постійно зростає
(зокрема, плановий обсяг на 2018 рік близько 4 % ВВП [2]. В той же
час, в своїй переважній більшості такі видатки спрямовуються не на
принципові зміни в структурі вітчизняної економіки, а на підтримку
вкрай неефективних підприємств державного сектору економіки.
Одним із найбільш дієвих механізмів вирішення зазначених
проблем, як показує зарубіжний досвід, є створення державного
банку розвитку.
В той же час, об’єктивно виникає питання про інвестиційну
політику такої фінансової інституції. Адже, як переконливо свідчить
набутий досвід, в українських реаліях загальновизнані підходи до
вирішення економічних проблем можуть мати протилежний ефект, в
порівнянні з іншими країнами. Детальна розробка методичних,
практичних та нормативних підходів інвестиційної політики
державного банку розвитку в Україні є основоположним завданням.
Насамперед акцентуємо увагу на найбільш значимих та
принципових моментах інвестиційної діяльності державного банку
розвитку в Україні:
1. Структурні реформи. Архітектура вітчизняної економіки –
пряме відображення технологічної «спадщини» СРСР та
непослідовності структурної і промислової політики незалежної
України. На протязі більше ніж двох десятків років держава
неодноразово своїми діями підкреслювала значимість традиційних
галузей – добувної, переробної. За останні 5 років під впливом
глобальних трендів суттєво зросла роль агропромислового сектору.
Консервація існуючого стану – чи не головна загроза для
міжнародної конкурентоспроможності нашої держави, адже
технологічне відставання формує численні ризики не тільки в
економічній, але й в соціальній та політичній сферах.
2. Імплементація у інституційну фінансову інфраструктуру
України (в частині взаємовідносин з реципієнтами капіталу).
Надзвичайно важливим завданням видається створення балансу
між інвестиційною політикою державного банку розвитку та
кредитною політикою банківського сектору. На сьогодні ми
спостерігаємо «ефект витіснення», коли інституційна слабкість
кредитного ринку призводить до обмежень у активних операціях
банків, з одного боку, та низької кредитоспроможності бізнесу – з
іншого. Як наслідок, зростає портфель банківських активів у
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державних цінних паперах, а банки обмежено виконують функції
кредитора економіки. Тобто, державний банк розвитку за рахунок
імплементації у існуючу інституційну фінансову інфраструктуру
вітчизняної економіки повинен не стільки створити конкуренцію
банківському сектору, скільки ефективно доповнити існуючу модель
відносин на кредитному ринку. Не в останню чергу це можливо за
рахунок спільного фінансування окремих інвестиційних проектів
державним банком розвитку та приватним сектором.
3. Досягнення цілі, задекларованої в попередньо пункті,
вимагає уніфікації та синхронізації критеріїв визначення
ефективності економічної діяльності держави, в т.ч. – і за рахунок
функціонування банку розвитку. На сьогодні фактично ми є свідками
існування
численних
нормативних
документів,
якими
регламентовано питання оцінки державних інвестицій, економічної
діяльності держави, діяльності підприємств державного сектору
економіки [3-5]. Більше того, в Україні маємо кілька «центрів
управління» і економічною політикою держави в цілому, і
інвестиційною політикою – зокрема. Розбіжності у використовуваних
критеріях об’єктивно знижують ефективність управління державними
інвестиціями та надають можливість уникати відповідальності у
випадку ірраціональних економічних рішень.
4. «Соціалізація» окремих інвестиційних проектів, що
фінансуватимуться державним банком розвитку. Серед недоліків
ринкового саморегулювання завжди виділяють слабку здатність
ринкових механізмів до стимулювання виробництва окремих товарів
та надання певних послуг. Як правило мова йде про товари та
послуги, які мають вагоме соціальне значення, проте низький рівень
рентабельності. В підсумку їх виробництво є невигідним для
приватного сектору, але має забезпечуватися з боку держави.
Функціонування державного банку розвитку апріорі не орієнтоване
на максимізацію прибутку, саме тому ця фінансова інституція може і
повинна розглядатися в якості механізму фінансового забезпечення
для проектів, спрямованих на виробництво товарів з високою
соціальною значимістю.
5. Ефективна модель корпоративного управління державного
банку розвитку в Україні повинна забезпечити максимальну
нейтральність та об’єктивність при реалізації інвестиційної політики.
На наш погляд, в існуючій ситуації це питання є одним із
найскладніших. Об’єктивно існуючі проблеми в інвестиційній політиці
держави та в діяльності державного сектору економіки не в останню
пов’язані з неформальним впливом представників різних гілок влади
або/та фінансово-промислових груп на інвестиційні рішення
держави. В підсумку доволі часто можна спостерігати домінанту
саме приватних, а не державних інтересів в інвестиційній політиці.
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В підсумку, інвестиційна стратегія державного банку розвитку в
Україні повинна бути заснована на наступних засадах: по-перше,
сприяння структурним реформам; по-друге, імплементація у
інституційну фінансову інфраструктуру; по-третє, єдність критеріїв
ефективності; по-четверте, «соціалізація» діяльності; по-п’яте,
незалежність інвестиційних рішень.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В
УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
На початку ХХІ ст. світова економіка характеризується
посиленням глобалізаційних процесів, в результаті яких країни
дедалі сильніше усвідомлюють свою взаємозалежність та, не
бажаючи залишатися на периферії міжнародних економічних
відносин, інтегруються до світового економічного простору шляхом
використання різноманітних форм міжнародного співробітництва. Не
є винятком і Україна, яка у 2014 році обрала європейський вектор у
зовнішній політиці та підписала Угоду про Асоціацію з Європейським
Союзом. Зазначений документ передбачає проведення Україною
низки економічних реформ, в тому числі й у сфері захисту
економічної
конкуренції,
яка
є
запорукою
ефективного
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функціонування товарних ринків та отримання позитивного ефекту
від лібералізації торгівлі.
Варто зазначити, що зближення вітчизняної конкурентної
політики з європейською практикою розпочалося достатньо давно (із
набуттям Україною незалежності) і відбувалося поступово.
Зважаючи на це, Угода про Асоціацію між Україною та ЄС не
передбачає радикальних змін у конкурентній політиці України, однак
Глава 10 Розділу IV присвячена їх конвергенції у таких аспектах як
злиття (концентрації), антиконкурентні господарські дії та державна
допомога [1]. Врегулювання цих питань мало на меті підвищення
рівня правової визначеності у зазначеній площині та сприяння
зростанню ефективності функціонування як окремих господарюючих
суб’єктів, так і цілих галузей вітчизняної економіки.
У цьому аспекті на особливу увагу заслуговує приведення
антимонопольного регулювання вертикальних узгоджених дій до
європейських норм. Їх регулювання потребує виваженого підходу,
оскільки вертикальні узгоджені дії поряд із низкою негативних
наслідків для конкуренції на галузевому ринку (наприклад, фіксацією
цін, поділом ринку, обмеження імпорту чи експорту, тощо), можуть
мати суттєвий позитивний вплив на ефективність функціонування
ринкових
суб’єктів,
зокрема
в
частині
підвищення
їх
конкурентоспроможності шляхом зниження операційних витрат,
оптимізації рівня їх продажу та інвестицій.
З
метою
виконання
умов
Угоди
про
асоціацію,
Антимонопольним комітетом України (АМКУ) були розроблені
«Типові вимоги до вертикальних узгоджених дій суб’єктів
господарювання стосовно постачання та використання товарів», які
вступили в силу наприкінці 2017 року. Відповідно до цих вимог була
сформована так звана «безпечна гавань», тобто перелік
вертикальних угод, укладання яких не потребує отримання
попереднього дозволу від конкурентного органу. Зокрема, до таких
угод відносяться вертикальні контракти: 1) учасники (продавці та
покупці) яких контролюють не більше 30% відповідного ринку; 2) що
стосуються передачі чи використання прав інтелектуальної
власності; 3) серед учасників яких немає суб’єкта господарювання,
річний обсяг реалізації якого перевищує 25 млн. євро;
4) підрядником та субпідрядником у випадку, якщо останній
забезпечує виробництво певних товарів виключно для підрядника,
який забезпечує його необхідними для виробництва технологіями та
обладнанням.
Цим документом також визначаються угоди, на які «безпечна
гавань» не поширюється у зв’язку з їх можливим негативним
впливом на конкуренцію. До них відносяться угоди, які обмежують
можливості встановлення ціни реалізації товару (під заборону
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підпадає встановлення фіксованих або мінімальних цін), територію
або перелік замовників, яким може продаватися товар, перехресні
поставки між дистриб’юторами в рамках селективної дистрибуції,
можливості постачальника продавати запчастини споживачам або
сервісним центрам обслуговування, активні та пасивні продажі
товару від авторизованого роздрібного торговця кінцевим
споживачам, а також угоди, що містять наступні зобов’язання: не
конкурувати протягом тривалого терміну (більш, ніж 5 років); не
виробляти, не придбавати, не продавати, не перепродавати товари
після припинення строку дії угоди; не реалізовувати товари певних
конкурентів постачальників рамках селективної дистрибуції [2].
Прийняття цього документу, на нашу думку, матиме значний
позитивний вплив на ефективність галузевих ринків. По-перше, воно
підвищує рівень правової визначеності, оскільки підприємства
отримали чітку інформацію, в яких випадках їх дії розцінюватимуться
як антиконкурентні. По-друге, зменшить кількість заяв щодо
отримання дозволу на узгоджені дії, що надходять до
Антимонопольного комітету, а отже регулятор зможе зосередитися
лише на тих угодах, які можуть завдати суттєвої шкоди конкуренції.
Економічний ефект від імплементації цих норм полягає у зростанні
можливостей підприємств удосконалювати процес виробництва,
сприянні технологічному прогресу та підвищенні добробуту
споживачів.
В рамках імплементації Угоди про асоціацію України та ЄС
також відбувся перегляд підходів щодо здійснення контролю за
ринковою концентрацією. Зокрема були внесені зміни до Положення
про концентрації, відповідно до яких були підвищені фінансові
показники, які служать індикатором для необхідності отримання
попереднього дозволу від АМКУ. Зокрема, на разі отримання
дозволу потребують угоди, сукупна вартість активів або сукупний
обсяг реалізації (в тому числі й за кордоном) учасників угоди яких
перевищує 30 млн. євро, при цьому сукупна вартість активів
щонайменше двох учасників перевищує 4 млн. євро. До укладання
Угоди про асоціацію ці показники становили 12 та 1 млн відповідно.
Також було знижено вимоги щодо вартості активів або сукупного
обсягу реалізації товарів в Україні одного з учасників концентрації.
Значення даного показника зросло з 1 до 8 млн. євро. Зазначені
зміни, на нашу думку, сприятимуть відродженню вітчизняного ринку
корпоративного контролю та сприятимуть підвищенню інвестиційної
активності.
Ще одним важливим напрямом реформування вітчизняної
конкурентної
політики
стало
підвищення
прозорості
Антимонопольного комітету України. Відповідно до Угоди про
асоціацію цього можливо досягти шляхом оприлюднення усіх рішень
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АМКУ, в тому числі й тих, що стосуються притягнення до
відповідальності
суб’єктів
господарювання
за
здійснення
антиконкурентних дій.
Незважаючи на всі зміни у вітчизняному конкурентному
законодавстві, що відбулися після укладання Угоди про Асоціацію,
вітчизняна конкурентна політика є малоефективною, про що
свідчить субпоказник «Ефективність антимонопольної політики»
Індексу глобальної конкурентоспроможності (у 2017-2018 рр. за цим
параметром Україна посіла 124-е місце із 137-ми країн) [3, С. 297]. І
досі проблемними для вітчизняного бізнесу залишаються тривала
процедура розгляду заяв, значні обсяги інформації, які суб’єкти
господарювання повинні подавати до Антимонопольного комітету,
тощо. Не сприяють зростанню ефективності конкурентної політики й
такі фактори, як значний рівень корупції, незахищеність прав
власності, непотизм, тощо.
Таким чином, можна зробити висновок, що де-юре конкурентна
політика України повністю відповідає європейським конкурентним
нормам. Разом з тим, їх повна конвергенція не гарантує зростання
ефективності конкурентної політики в Україні та поліпшення умов
функціонування вітчизняного бізнесу. Досягнення реальних
результатів стане можливим лише за умов проведення радикальних
реформ в усіх сферах суспільного життя
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ІННОВАЦІЙНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКА МОДЕЛЬ УНІВЕРСИТЕТУ В
СФЕРІ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Одним із фундаментальних чинників, який визначає
довгострокові
тенденції
соціально-економічного
розвитку
українського суспільства в найближчі роки, є складне геополітичне
становище України, пов’язане із анексією Криму та збройним
конфліктом на сході республіки. За таких умов надзвичайно
актуалізується проблема пошуку ефективних шляхів для
забезпечення обороноздатності України, в тому числі і за рахунок
застосування нових для України принципів в організації наукової та
освітньої діяльності в військових університетах України. На даний
час в Україні свою діяльність проводять більше 10 вищих військових
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів [1].
Широкомасштабні реформи, які відбуваються в сучасній
Україні, надають усі можливості для такої організації діяльності у
всіх сферах суспільного життя, які здатні суттєво підвищити
ефективність використання обмежених в економіці ресурсів. В сфері
військової освіти і науки таким підходом є запровадження принципів
«академічного капіталізму». Керівництво університетів, які планують
розбудувати свою діяльність на таких засадах, мають враховувати
формальні та неформальні інституціональні чинники, притаманні
підприємництву, в рамках навчальної та наукової діяльності,
встановлення
та
підтримки
взаємовигідних
відносин
із
стейкхолдерами, пошуку джерел фінансування, управління всіма
видами
активів
(фінансових,
матеріальних,
кадрових,
інтелектуальних тощо), розвитку організаційної культури, стилю
управління [2].
СВОТ-аналіз діяльності військових університетів (як в світі, так і
в Україні) дозволив виявити у них сильні сторони для розвитку на
принципах «академічного капіталізму». Перш за все, мова йде про
те, що дії військових та підприємців мають багато спільного, оскільки
вимагають стратегічного та тактичного бачення ситуації,
результативної командної роботи, необхідність чіткого планування
та
управління
ризиками,
використання
лідерського
та
результативно-орієнтованого стилю управління тощо. Вітчизняна та
закордонна практика надають багато прикладів успішної кар’єри
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військових в бізнесі [3]. Таким чином, викладачі та наукові
співробітники, здатні, як військові, результативно вирішувати
завдання по втіленню в життя моделі підприємницького
університету, чим вигідно відрізняються від співробітників звичайних
університетів.
По-друге, науковці українських військових університетів в
сучасних умовах мають широкі можливості для пріоритетного
залучення державних ресурсів для проведення науково-технічних
розробок з метою їх використання для підвищення обороноздатності
країни. Певна частина з цих розробок відноситься до технологій
подвійного призначення, і з успіхом може комерціалізуватися для
звичайного ринку.
Серед можливостей, існуючих для того, щоб запровадити в
військових університетах нову, підприємницьку модель їх
функціонування слід зазначити, перш за все, конкретні
напрацювання, які впровадженні в низці українських університетів, –
зокрема в Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка, НТУУ «КПІ», Харківському національному університеті
радіоелектроніки тощо. По-друге, є політична воля на рівні вищих
органів державного управління освітою та наукою до проведення
системних реформ в цій сфері. Так, в Верховній Раді України
підготовлені зміни до ЗУ «Про вищу освіту», які передбачають, що
«рухом до підвищення ефективності закладу вищої освіти (ЗВО)
буде перехід до корпоративної моделі управління. У ЗВО (крім
військових та з специфічними умовами) пропонується утворити три
органи управління: виконавчий (ректорат, рада директорів),
колегіальний (вчена рада, сенат) та наглядову раду (НР)» [4].
Враховуючи
специфіку
функціонування
військових
університетів та військових кафедр звичайних ЗВО, потрібне
подальше поглиблене дослідження особливостей використання
ними засадничих принципів «академічного капіталізму».
Використана література
1. Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні
підрозділи вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку
громадян для проходження військової служби за контрактом у
Збройних Силах України на посадах осіб офіцерського складу.
Міністерство оброни України. Діяльність. Військова освіта і наука. –
[Електронний
ресурс].
−
Режим
доступу:
http://www.mil.gov.ua/diyalnist/vijskova-osvita-na-tauka/vvnz-ta-vnp-vnzprohodzhennya-vijskovoi-sluzhbi-za-kontraktom.html
2. Романовський О.О. Базові поняття та визначення
підприємницького ВНЗ / О.О. Романовський. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1628.
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3. Джеймс Мерфи. Бизнес – это поединок. М. Манн, Иванов и
Фарбер. 2005., Leadership Lessons of the Navy SEALS: Battle-Tested
Strategies for Creating Successful Organizations and Inspiring
Extraordinary Results by Cannon, Jeff, Cannon, Jon McGraw-Hill
Professional, 2005.
4. Співаковський О. Продовження обговорення моделей
управління закладами вищої освіти / О. Співаковський. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://vnz.org.ua/novyny/podiyi/10398/
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У ШВЕЦІЇ:
УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Визначальною
складовою
загальнодержавної
макроекономічної політики є соціальна політика, головне
призначення якої полягає у розробці та здійсненні необхідних
заходів щодо забезпечення оптимального соціального рівня та
якості життя, соціального захисту малозабезпечених верств
населення, їх соціальної безпеки в суспільстві.
Теорія та практика функціонування змішаних економічних
систем неодноразово доводили неможливість здійснення ринкового
саморегулювання в сучасних умовах, в тому числі автоматичного
подолання проблем соціальної нерівності, бідності та безробіття.
Ринок взагалі є нейтральним до будь-яких соціальних проблем.
Такими проблемами опікується виключно держава, вони знаходяться
під її регулюючим впливом – і це є основною особливістю економік
сучасного змішаного типу.
Кінцевою (стратегічною) метою соціальної політики держави є
забезпечення стабільного функціонування суспільства, досягнення
суспільної злагоди та соціальної цілісності, гідних умов життя та
зростання добробуту громадян, створення кожній людині
можливостей вільно розвиватися й реалізувати свої здібності,
розвиток соціальної інфраструктури, створення умов для виховання,
освіти, духовного розвитку молоді. Натомість проміжними
(поточними) цілями соціальної політики держави є обмеження
безробіття та стимулювання ефективної зайнятості населення,
боротьба з бідністю, забезпечення прожиткового мінімуму, надання
адресної допомоги, погашення заборгованості з заробітної плати,
здійснення соціальних виплат, створення екологічно та соціально
безпечних умов життя, запобігання соціальній деградації тощо.
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Таким чином, соціальна політика держави покликана, з одного
боку, забезпечити задоволення тих базових життєвих потреб людей,
які вони не можуть забезпечити самостійно в силу об’єктивних
обставин. З іншого боку, соціальна політика має створити сприятливі
умови для реалізації тих потреб, які люди можуть і повинні
забезпечувати самостійно.
Виходячи з цього, можна виділити наступні напрями соціальної
політики та відповідні практичні заходи їх реалізації:
1. надання допомоги по безробіттю, здійснення фахової
підготовки або перепідготовки для осіб, що втратили роботу, тобто
для тих, хто з певних причин не може знайти роботу. Це так звана
активна складова соціальної політики, яка полягає у боротьбі з
безробіттям, забезпеченні зайнятості, зрештою – у створенні умов
для того, щоб людина сама мала можливість заробити собі на
поточне життя та майбутню пенсію. Саме через цю активну складову
реалізуються принципи самозабезпечення та самозахисту громадян;
2. надання різноманітних видів адресної соціальної допомоги
через перерозподіл суспільних благ у грошовій (іноді у натуральній)
формі для найбільш нужденних верств населення, тобто для тих,
хто не може піклуватись про себе самостійно, (інваліди, багатодітні
сім’ї, діти-сироти, матері-одиначки тощо). Ця так звана пасивна
складова соціальної політики передбачає також фінансування
гарантованої безоплатної медичної допомоги; забезпечення права
соціально незахищених осіб на соціальне житло; забезпечення
безоплатної освіти.
Більшість урядів сучасних розвинених країн світу проводять
виважену соціальну політику, спрямовану на зниження рівня
безробіття, мінімізацію прошарку бідних і злиденних. Крім того,
політика конвергенції спрямована на скорочення розриву між
багатими і бідними. Соціальна політика стала невід’ємною частиною
Європейських цінностей. Вперше її було включено до переліку
основних напрямів діяльності на рівні Європейського Союзу ще на
початку 1992 року із підписанням у Маастріхті Договору про
Європейський Союз. У подальшому процес утвердження соціальної
політики як окремого визначального напряму діяльності ЄС був
закріплений у 1997 році в Амстердамі завдяки підписанню Договору
про Європейський Союз, до якого увійшов розділ ХІ «Соціальна
політика, освіта, професійна підготовка, молодь» [1]. Вагомою
складовою європейської соціальної політики разом із політикою
конвергенції є Європейська стратегія зайнятості. Боротьба з
безробіттям та зростання зайнятості стали одним з ключових
завдань ЄС, настільки ж важливим, як і макроекономічні цілі
довгострокового зростання й стабільності. Європейська стратегія
зайнятості передбачає формування кваліфікованої робочої сили, а
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також такого ринку праці, що може швидко пристосовуватись до
нових економічних та технологічних умов.
Кожна країна з урахуванням соціально-економічного та
суспільно-політичного устрою держави, а також історичних,
соціокультурних та інших умов умов формує власну модель
соціальної політики, визначає її цілі та механізми реалізації. Так,
Польща, Чехія та інші центральноєвропейські країни дотримуються
загальноєвропейської
моделі
соціальної
політики
з
її
переорієнтацією соціальних програм з універсального рівня на
індивідуальний, що значно дешевше і ефективніше, тому що
адресна допомога надається тільки тим, хто її дійсно потребує. У
Польщі в багатьох місцевих центрах соціальної допомоги
обов’язковою умовою її надання є виконання одержувачем певної
соціальної роботи. Розмір соціальної допомоги малозабезпеченим
верствам населення у Чехії залежить не тільки від їх майнового
стану, але й від ступеня їхньої активності щодо виходу із кризової
ситуації [2].
До країн, які досягли найвищого рівня комфортності, якості і
тривалості життя справедливо відносять країни Скандинавії, що
застосовують шведську модель соціальної політики: Швеція,
Фінляндія, Норвегія та Данія. Особливістю шведської моделі є
державне регулювання економіки, що має чітко виражену соціальну
спрямованість. Гарне здоров’я та самопочуття, право на належний
догляд найменш захищених громадян є головними цілями
соціальної політики Швеції. Ця політика включає турботу про дітей,
людей літнього віку та інвалідів, підтримку та догляд за особами, які
потребують різних видів соціальної допомоги (особи із психосоціальними проблемами, жінки, які зазнали домашнього насилля
тощо).
Недопущення
суттєвого
соціального
й
матеріального
розшарування населення забезпечується, насамперед, завдяки
глибокій повазі до законів, прав і свобод людини; надвисокому рівню
податків як на фізичних, так і на юридичних осіб; надзвичайно
високій частці ВВП (понад 50 %), яка розподіляється через бюджет
на соціальні цілі; системі соціального страхування, як елемента
економічної безпеки у випадку хвороби, втрати працездатності,
досягнення похилого віку тощо.
На відміну від європейської моделі соціальної політики та
вимоги Світового банку до національних урядів забезпечувати лише
мінімальний рівень соціального захисту й збільшувати увагу до
перевірки рівня нужденності з метою призначення виключно
адресної соціальної допомоги, у шведській моделі утвердилась
значна роль саме держави в збереженні суспільного добробуту.
Україна також є соціальною державою. Третина її ВВП
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перерозподіляється через бюджет в якості соціальної допомоги тим,
хто найбільше її потребує. Проте слід пам’ятати, що соціальна
держава за помірного рівня оподаткування може утримувати бідних
громадян лише на рівні прожиткового мінімуму, але зробити їх
багатими не в змозі через брак ресурсів. Головними причинами
неефективності соціальної політики в Україні є, насамперед,
відсутність
стратегічного
науково-обґрунтованого
системного
підходу в цій сфері, а також невизначеність щодо проваджуваної
моделі соціальної політики та її відповідних пріоритетних завдань,
відсутність стратегії реформувань соціальної сфери, спрямовану на
її якісне оновлення. Ефективне вирішення цих завдань разом із
виваженою стабілізаційною макроекономічною політикою допоможе
перетворити Україну у сильну і заможну державу.
Використана література:
1. Європейський Союз. Консолідовані Договори. Договір Про
Європейський Союз [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://lib.pu.if.ua/files/europa/06_consult_uk.pdf
2. Михненко А., Щур Н. Світові моделі соціальної політики:
уроки для України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-2-31.pdf
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ НАУКИ І ОСВІТИ: ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ ТА ЗАВДАННЯ НА МАЙБУТНЄ
Україна вже давно стала "донором талантів" для країн-сусідів
через розбіжність двох важливих параметрів. З одного боку, ми
маємо непогані позиції за рівнем знань та навичок своїх громадян –
44-е місце в Рейтингу глобальної конкурентоспроможності талантів
за 2018 рік. А з іншого, на жаль, у нас відсутні можливості для їхньої
самореалізації: Україна посідає в цьому ж рейтингу 98-е місце за
ступенем привабливості країни для висококваліфікованих кадрів та
99-е – за показником стану середовища.
Найбільш цінними якісними характеристиками, спеціаліста і на
далі залишатимуться рівень освіти, професіоналізм, здатність до
постійного навчання і самовдосконалення та креативність. Серед
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головних причин, що спонукають талановиту молодь виїжджати з
України,
тим
самим
спричиняючи
підвищення
показника
інтелектуальної міграції, варто назвати наступні:
 бажання покращити своє матеріальне становище;
 відсутність перспектив професійного розвитку спеціалістів;
 недостатнє науково-інформаційне забезпечення їхньої
діяльності;
 низький рівень попиту на наукоємну українську продукцію [1].
На сьогоднішній день можна сміливо заявити, що якістю освіти
в Україні незадоволені всі, хто має чи мав, пряме, чи
опосередковане відношення, в той чи інший час, до освіти. А це і
педагоги, котрі не відчувають належного морального і матеріального
задоволення, і учні та студенти, які недобрали потрібних знань й
нерозуміючі кому вони потрібні, і роботодавці, які критично оцінюють
кваліфікацію потенційних співробітників. Результатом цифровізації
освіти повинні стати інноваційні кадри, які відповідатимуть вимогам
замовника-керівника. Кадри, які здатні вирішувати конкретні задачі
роботодавця з використанням на першому етапі можливостей
програмного забезпечення, яке є в наявності. Провідна роль в
системі підготовки кадрів для цифрової економіки повинна належати
ІТ-компаній, визначаючим професійні стандарти в даній сфері. В той
же час, варто визнати, що роль ІТ-компаній в підготовці кадрів для
інформаційного забезпечення економіки країни не відповідає
сучасним вимогам. З метою активізації участі ІТ-компаній в
підготовці кадрів для вирішення задач інформатизації, в тому числі
задач цифрової економіки, варто по-новому підійти до стратегічного
планування участі ІТ-компаній в підготовці кадрів.
В рамках цифровізації науки і освіти України завданнями на
майбутнє мають стати: створення спеціальних економічних зон,
кластерів на базі інноваційних хабів, технопарків, територій
інноваційного розвитку та надання преференцій для R&D; розвиток
програми наукової мобільності в серединні країн; сприяння
кооперації з науковою діаспорою Канади, США, Франції, Англії для
повернення вчених. Саме робота інноваційних кластерів створює
місток між
університетом
та
промисловістю
породжуючи
синергетичні ефекти. Взаємодія в рамках “потрійної спіралі” (влада –
університет – бізнес) відкриває нові можливості для науковців. Вони
мають змогу швидко, результативно та перспективно втілити в життя
своїнауково-дослідні
проекти.
В
свою
чергу
інноваційні
підприємства, мають можливість продукувати наукомісткий
високотехнологічний продукт від українських інноваторів.
Цифрова наука опирається на використання е-інфраструктур і
їх сервісів, створених на базі ІКТ, для проведення наукових
досліджень в віртуальних та реальних середовищах в поєднанні з
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використанням відкритості та співробітництва в Інтернеті. Нові
інструменти і нові дослідні методи дозволяють не лише проводити
дослідження більш ефектно, але і створювати нові типи науки та
досліджень, які являються більш відкритими, глобальними, творчими
та наближеними до суспільства [2, С. 11].
Цифровізація науки дає змогу зробити ефективними та
прозорими наукові процеси, пропонує нові інструменти для
наукового співробітництва, експериментів і аналізу, робить наукові
знання більш доступними. Одночасно цифровізація науки сприяє
появі нових наукових методів, дисциплін і парадигм по реагуванню
на нові виклики через глобальний розподіл суспільства, в якому
громадяни і суспільство є учасниками і безпосередніми споживачами
наукового знання [2, С. 12].
Варто зазначити, що досить часто цифрову економіку
називають ІТ-галуззю, але це невірне розуміння, адже цифрова
економіка передбачає впровадження цифрових технологій і у
виробництві, і в управлінні, і в освіті, і в медицині, і в науці.
Функціонування цифрової економіки означає не лише вироблення
цифрових продуктів/послуг, а й споживання ІТ-продуктів [3].
Безпосереднє застосування ІКТ змінило спосіб застосування
наукових досліджень, а саме:
 дані
генеруються
у
великих
масштабах
завдяки
використанню зображень, сенсорів, моделювання, on-line діяльності
людини. І всі ці дані можна зберігати для подальшої обробки та
стимулювання нових досліджень;
 віртуальні лабораторні експерименти, віддалений доступ до
спеціального обладнання і середовища моделювання дозволяють
проводити дослідження, що базуються на обчислювальних
експериментах, в нових сферах для більш широкої аудиторії;
 об’єднання даних з різного роду джерел та новий
інструментарій для пошуку і аналізу даних дозволяють робити нові
відкриття, вирішувати нові дослідні задачі [2, С. 12].
Цифрова наука означає радикальну трансформацію природи
науки та інновацій. Долучення громадян до наукових процесів стає
новим інструментом та методом самого дослідження. При цьому
участь громадян може бути частиною глобальних наукових ініціатив
або ініційовано, як самими громадянами, так і науковцями. Окрім
того, відкритий доступ до наукового знання дозволяє людям бути
краще інформованими про наукові досягнення і тим самим мати
впевненість в науковому обґрунтуванні прийнятих в суспільстві
рішень. Отже, взаємодію “наука-суспільство” слід розглядати як
важливий аспект цифрової науки [4, С. 16]. Цифровізація науки і
освіти є новою моделлю економічного розвитку, самоорганізації
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суспільства, основним процесом в якій є вироблення інформації та
знань.
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ДИНАМІКА МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ
МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ УКРАЇНИ
Як відомо, Україна понад 20 років тому визначила в якості
пріоритетного євроінтеграційний вектор міжнародного економічного
співробітництва. Це накладає певні вимоги до проведення важливих
напрямів макроекономічної політики нашої держави, у тому числі
зовнішньоекономічної.
Загалом, міграційна політика будь-якої держави спрямована на
регулювання потоків трудових мігрантів як до країни, так і з неї.
Однак емігрантами є громадяни певної країни і держава, що
розвивається на демократичних засадах, не може встановлювати
серйозні бар’єри для виїзду своїх громадян за кордон, оскільки це
розглядається як порушення їх прав і свобод. З іншого боку,
іммігрантами є іноземні громадяни і по відношенню до них сьогодні
багато країн встановлюють досить жорсткі обмеження щодо в’їзду,
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оскільки основна маса таких мігрантів є низько- або
некваліфікованою робочою силою, а її прийняття створює державі
більше проблем, ніж переваг. Отже, в сучасних умовах державна
міграційна політика більшості країн стає саме імміграційною
політикою, спрямованою на обмеження припливу іноземної, в першу
чергу, некваліфікованої робочої сили. І Україна у цьому відношенні
не є винятком.
Розглядаючи еміграційні та імміграційні потоки, що торкаються
України, варто зазначити, що їх розмір на сьогодні є доволі
співставним. За даними Звіту про міжнародну міграцію, який щорічно
оприлюднюється ООН, у 2017 р. налічувалося 5,9 млн
українців,працюючих за межами батьківщини, у той же час у
зазначеному році в Україні проживало 5 млн іммігрантів [1]. У 2017 р.
Україна входила до десятки країн з найбільшою кількістю емігрантів
– близько 6 млн, посідаючи 8 місце в світі (для порівняння у 2000 р.
наша держава посідала 5 місце, маючи 5,6 млн емігрантів), та
займала 13 місце в світі за кількістю прийнятих іммігрантів (у 2000 р.
– 6 місце з 5,5 млн іммігрантів) [1].
Спонукальними факторами еміграції є: економічна і політична
нестабільність, спричинена, в першу чергу, війною на Сході України,
високий рівень фактичного безробіття, низька заробітна плата,
високий рівень корумпованості у нашій країні, а також лібералізація
візового режиму з європейськими країнами. Перший і останній з
вищеозначених факторів суттєво сприяли зміні географічних
пріоритетів емігрантів – з 2013 р. вектор поїздок громадян України, у
тому числі з метою працевлаштування, змінився з республік
колишнього СРСР на країни-члени ЄС.
За даними Державної служби статистики України та агенції
Bloomberg, у 2015-2017 рр. найбільше трудових мігрантів з України
виїхало до Польщі – 507 тис. ос., Російської Федерації – 343 тис.
ос.,Італії – 147 тис. ос.,Чехії – 122 тис. ос.,США – 23 тис. ос.,Білорусі
– 22 тис. ос. Загалом, Польща є найбільшим імпортером робочої
сили з нашої країни –1,5 млн зареєстрованих заробітчан і близько
0,5 млн тих, хто працює без реєстрації [2]. У цьому контексті варто
зазначити, що Польща в цілому прихильно ставиться до прийняття
українців на роботу, вважаючи, що наші громадяни позитивно
впнули на польський ринок праці [3]. Приймаючи достатньо
освічених і кваліфікованих українців, Польща певним чином
відмежовується від зобов’язань ЄС з надання прихисту біженцям, які
в переважній більшості претендують не на роботу, а на соціальний
захист. Крім того, українці (а це характерно для більшості іммігрантів
у
приймаючих
країнах)
займають,
переважно,
соціально
непривабливі для місцевого населення робочі місця, або вакантні
місця, які звільнилися у зв’язку з тим, що окремі поляки, у свою
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чергу, поїхали на заробітки до більш заможних країн Європи
(Німеччини, Нідерландів, Італії, Франції тощо). Все це сприяє
суттєвому скороченню рівня безробіття у Польщі.
Однак при позитивному впливі трудових мігрантів з України на
ринки праці інших приймаючих країн, наша країна суттєво знижує
свій освітній, науковий та культурний потенціал, отримує проблеми у
вигляді скорочення рівня ВВП, прискорення темпів старіння нації та
погіршення демографічної ситуації. За даними Державної служби
статистики України, у 2017 р. наша країна мала 17,2 млн ос.
працездатного віку [5], отже, 5,9 млн українців-емігрантів складають
34,3 % працездатного населення України. Це колосальні цифри, які
свідчать про вкрай несприятливу економічну ситуацію в нашій країні,
низький рівень життя і змушують кожного третього українця шукати
кращої долі за кордоном. Такий стан речей потребує негайних і
невідкладних дій нашої держави щодо проведення виваженої
політики, спрямованої на відновлення економічного зростання і
підвищення загального рівня добробуту українців (щоб зменшувати
стимули для еміграції), а також створення сприятливих умов для
повернення
емігрантів
та
їх
можливостей
ефективно
використовувати зароблені капітали в Україні.
Проте, на думку експертів НБУ, трудова міграція з України
зростатиме ще 2-3 роки, але в середньостроковій перспективіпочне
знижуватися [4]. Однак, такі оптимістичні прогнози можуть
справдитися лише за умов зростання рівня зарплат відповідно до
зростання продуктивності праці, а також покращення рівня і якості
життя українців.
Що стосується змін міграційної політики України за роки
незалежності, то в галузі еміграції наша держава не встановлювала і
не може встановлювати прямих обмежень на виїзд українців за
кордон, бо це суперечить демократичним принципам та порушує
права і свободи громадян. Однак, як вже зазначалося, наша
держава повинна створити в межах країни такі умови, щоб українцям
не потрібно було їхати за кордон, рятуючись від військових
конфліктів, або у пошуках чи просто роботи, чи більш
високооплачуваної роботи, чи кращої освіти для дітей, чи
нормального рівня медичного обслуговування і соціального захисту.
На відміну від еміграційної, імміграційна політика України з
часів незалежності розвивається в бік посилення жорсткості та
встановлення численних бар’єрів для іммігрантів, і не в останню
чергу це пов’язано з посиленням економічного співробітництва та
прагненням нашої країни вступити до ЄС. Надаючи безвізовий
режим Україні, країни європейської спільноти не зацікавлені в тому,
щоб широкі маси міжнародних мігрантів використовували нашу
країну як певний плацдарм для переселення до заможної Європи.
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Свідченням посилення закритості українського ринку для
міжнародних мігрантів є: впровадження у 2003 р. такого інструменту
міграційної політики, відомого іншим, зокрема, розвиненим країнам,
як квотування кількості іммігрантів; до того ж, з 2003 р. по теперішній
час розмір зазначених квот скоротився майже в 5,5 разів – з 23982
ос. у 2003 р. до 4388 ос. у 2018 р. [6]; крім того, сьогодні Україна
використовує такі інструменти міграційної політики, як візовий
режим;обмеження терміну перебування в Україні (до 90 днів
протягом 180 днів з дати першого в’їзду); вимоги до соціального і
політичного обличчя мігрантів; вимоги до фінансового забезпечення
іммігрантів для покриття витрат, пов’язаних з перебуванням в
Україні (20-кратний розмір прожиткового мінімуму на одну особу з
розрахунку на місяць – на сьогодні він становить 36820 грн).
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ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ: УКРАЇНА-ЄС
На сучасному етапі розвитку світогосподарських зв’язків однією
з найважливіших форм міжнародного економічного співробітництва є
пряме іноземне інвестування. Глобальні потоки прямих іноземних
інвестицій стають головним чинником економічного розвитку країн.
На сьогодні інвестиції є важливим елементом в економіці
кожної країни, основою її господарського розвитку, стратегічним
напрямком, спрямованим на збільшення прибутковості країни,
зростання ВВП та ін. Без прогресивного розвитку інвестицій,
примноження темпів зростання та розвитку не можливі будь-які
кардинальні покращення в механізмах взаємодії економіки та її
інвестиційних складових. Це підвищує необхідність дослідження
сутності, економічної природи та тенденцій розвитку інвестиційного
інвестування.
Іноземні інвестиції – це грошові кошти, цінні папери, майно та
майнові права, результати інтелектуальної діяльності, інші цінності,
передбачені чинним законодавством, що вкладаються іноземними
інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності, які не заборонені
законом, з метою отримання прибутку або досягнення соціального
ефекту.
В структурі іноземних інвестицій, згідно з даними Міжнародного
валютного фонду, розрізняють:прямі іноземні інвестиції, портфельні
іноземні інвестиції та інші інвестиції.
Згідно з даними Національного банку України, станом на 31
грудня 2018 року обсяг іноземних інвестицій в економіку України
склав163 823 млн дол. США. Згідно з даними Державної служби
статистики України, обсяги прямих іноземних інвестицій з 1994 року
по 2018 рік збільшились майже в 178 рази. Тенденція до збільшення
обсягів прямих іноземних інвестицій спостерігалась до 2014 року,
однак в період з 2015 по 2016 роки характеризувався зменшенням
даного показника. В 2017 році Україна змогла відновити позитивну
динаміку.
Обсяг
залучених
прямих
іноземних
інвестицій
(акціонерного капіталу) в економіку України з початку інвестування
станом на 31 грудня 2017 року становив 39144 млн дол. США, в
порівнянні з 37513,6 млн дол. США у 2017 році (приріст складає 1
630,4 млн дол. США) [1; 2].
Європейський Союз є одним з основних зовнішньоекономічних
партнерів України і одним з головних донорів іноземних інвестицій в
країну (табл. 1). Станом на 31 грудня 2017 року, обсяги іноземних
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інвестицій залучених з країн Європейського союзу склали27 465,5
млн дол. США, що складає більше 70 % від загального обсягу
залучених прямих іноземних інвестицій. До основних інвесторів з
країн Єврозони належать: Кіпр, Нідерланди та Велика Британія.
Таблиця 1
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн ЄС в
економіці України (2010-2018)2, млн дол. США
Усього з країн
ЄС
Кіпр
Нідерланди
Велика
Британія
Усього в
Україні
Усього з країн
ЄС-15

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

31
538,4
8
603,1
7
461,3
2
234,1
38
992,9
20
844,9

36
969,1
9
620,5
11
389,8
2
229,9
45
370,0
25
214,5

39
268,9
12
700,8
9
323,8
2
536,4
48
197,6
24
480,6

41
132,3
15
907,7
8
727,6
2
496,9
51
705,3
22
772,2

41
032,8
17
725,6
9
007,5
2
768,2
53
704,0
20
879,1

31
046,9
12
769,4
6
986,7
2
153,4
40
725,4
16
076,5

26
405,6
10
239,5
6
184,7
1
790,3
36
154,5
14
065,9

26
203,6
9
690,1
5
948,4
2
008,7
37
513,6
14
280,8

27
465,5
10
008,6
6
292,9
2
169
39
144,0
15
116,1

Джерело: розроблено автором на основі [1].

Найбільше прямих іноземних інвестицій з України надходить
до: Кіпру, Латвії та Угорщини (97,39 %, 1,23 % і 0,29 % від загального
обсягу відповідно) (табл. 2).
Таблиця 2
Географія прямих іноземних інвестицій (акціонерний
капітал) в 2011–2018 рр. з України до країн ЄС, млн дол. США
Усього у
країни ЄС
Кіпр
Латвія
Угорщина
Інші країни
ЄС

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

6078,2
5900,1
87,9
0,1

6072,7
5899,7
80,4
0,1

6150,1
5917,6
95,5
4,2

6192,3
5925,1
98,6
17,3

6138,8
5926,1
85
16

6111
5923,7
69,8
14,6

6115,1
5930,5
68,4
14,9

6091,6
5932,5
75,2
17,5

90,1

92,5

132,8

151,3

111,7

102,9

101,3

66,4

Джерело: розроблено автором на основі [1]

Прямі зарубіжні інвестиції з України до ЄС створюють
передумови транснаціоналізації українських підприємств. Слід
відзначити, що значна частка коштів, які інвестовані в Кіпр,
реінвестується в економіку України (за експертними даними,
приблизно 50–55 %), але всі інші інвестиції до країн ЄС є
вкладенням у промислові підприємства та підприємства сфери
послуг [3].
Таким чином, інвестиціями є вкладення матеріальних та
нематеріальних цінностей в різні сфери та галузі економіки з метою
117

отримання в подальшому прибутку чи іншого позитивного ефекту від
їх використання. Іноземні інвестиції є важливим елементом в
економіці кожної країни, основою її господарського розвитку,
стратегічним напрямком, спрямованим на збільшення прибутковості
країни, зростання ВВП та ін. Варто зазначити, що до 2014 року
спостерігалась тенденція до збільшення обсягів як загальних
іноземних інвестицій, так і прямих іноземних інвестицій в економіку
України, однак в період з 2015 по 2016 роки характеризувався
зменшенням даного показника. В 2017 році Україна змогла
відновити позитивну динаміку. Основним інвестиційним партнером
для України є Європейський союз. Обсяги іноземних інвестицій
залучених з країн Європейського союзу складають більше 70 % від
загального обсягу. Натомість і з України найбільша частка прямих
інвестицій спрямована на країни Єврозони (96,09 % від всього
обсягу).
Використана література:
1. Зовнішньо-економічна діяльність [Електронний ресурс] //
Державна служба статистики України. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm
2. Міжнародна інвестиційна позиція [Електронний ресурс] //
Національний банк України. Статистика зовнішнього сектору –
Режим
доступу:
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=656
13&cat_id=44446#3
3. Transparency International [Електронний ресурс] – Режим
доступу: https://www.transparency.org/

Pavlo Kukhta,
PhD in Economics, Associate Professor,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Anna Okaianchenko,
Bachelor's degree, 4 year,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
STRATEGIC INVESTMENT PRIORITIES IN THE CONDITIONS OF
THE EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE
Considering complexity and urgency of the current changes in the
investment sphere, it is of interest to establish necessary strategic
priorities of investment while elaborating new concepts for the
development of social and economic processes in Ukraine in the context
of European integration. World experience has shown that significant
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flow of investment into the country doesn’t guarantee increase of
competitiveness of its products, the fight against unemployment and
social degradation, temporary peak may change into deep depression.
Globalization of market relations assists both prosperity, growth and
differentiation between those who achieve success, and those who fail.
Global experience illustrates that the implementation of the state
policy of comprehensive support for development and implementation of
new technologies makes it possible to reach the level of high-tech
production in competitive struggle and to compete with developed
western countries. Studies of western economists prove that 70% of
GDP growth of economically developed European countries is provided
through investing in innovative processes [5, c. 15], and more than 15%
of all investment in the country are directed to it. At this stage, the wealth
of natural resources does not guarantee a prosperous future for the
country; unless the funds are invested in the development of high
technologies; then the danger of gradual developing of the raw-material
orientation of the economy is inevitable. The lack of opportunities to have
first-rate education, science and everything necessary for scientific and
technical innovations causes country’s gradual transformation to lagging
and the poor.
Thus, in modern conditions technological innovations become the
determinant of economic growth, its impact can be more than 80% [2,
p. 404]. Studies show that investment into science and education are
very profitable; they guarantee high efficiency, creating a reliable basis
for scientific and technological progress. The main task of every country
is not to let themselves lag behind global patterns of technological
development, become technologically dependent on more developed
countries. It can be carried out only through gradual and priority-driven
state support of investment and renovation and modernization of
production.
Powerful European states with a steady-state and prosperous
economy have more favorable opportunities to attract foreign funds.
However, weak states find themselves in difficult situation, they expose
their uncompetitive economy to a risk, as the result domestic business is
being put out by foreign ones, and the cost of foreign investment is
increasing.
In Ukraine, many investors reoriented from the low-profit industrial
business to the highly profitable financial industry; fast pay-back
businesses are still investment attractive, such as wholesale and
brokering; investors are interested in real estate activities, joint ventures
are mainly focused on production of goods that are already present on
the world market, and on the service sector. It is also necessary to note
the limitations of western partners on large-scale investment, intense
activity of small foreign firms focused on brokering and quick return of
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capital; it should be noted that distribution of investment across sectors
and regions of countries are uneven; use of stock market mechanisms
for investment is weak; the real value of the foreign partner's contribution
to the authorized fund of the enterprise is overestimated; foreign
currency is concealed and exported to foreign banks. And foreign
investors are not interested in the innovation sphere.
Particularly impressive is the fact that instead of investing in the
sphere of material production, huge amounts of national funds are leak
abroad (according to expert assessment, up to 8-10 billion dollars per
year) [3]. The capital outflow causes the further development of
numerous negative socio-economic processes, which results in
criminalization of economic activity and an increase in the level of
corruption in the country.
Thus, the strategic task to ensure national economy development
is not only to attract Ukrainian and foreign investment, but also to stop
the capital outflow from the country, create conditions for investment’s
productive functioning in the state economy, encourage investment in
innovative activities, technical re-equipment and modernization of
production. Nevertheless, the development of country’s own high
technologies is unprofitable, unpromising, since most inventions have
already been implemented in the West. Therefore, in such conditions, it
is important to restore country’s own scientific potential, not only to refine
and update old technologies, but also to develop new ones. It is
necessary to support enterprises that introduce and adapt foreign basic
technologies by providing tax and credit incentives.
The blurring of boundaries and administrative obstacles between
countries, integration of regional financial markets, the compulsory
opening of the economies of different countries through international
competition require an appropriate consideration while improving the
principles of forming strategies for investment development of national
economies in modern conditions. We can already say that leading
countries will develop high-intellectual production and modern
management technologies while transferring traditional production to
lagging nations. Export of capital will be replaced by export of
technologies. Accordingly, the main task of individual countries will be to
create favorable conditions for the realization of individual advantages
and branch features of their economy, including mandatory participation
in regional integration when entering the world markets.
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ СФЕРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
У процесі дослідження даної проблеми визначено, що
діяльність підприємства пов'язана з численними ризиками. Рівень їх
впливу збільшується за ринкових умов. Підприємницьким ризиком є
ризик, який виникає при будь-якій підприємницькій діяльності та
пов'язаний з виробництвом та реалізацією продукції, товарів і
послуг, товарно-грошовими й фінансовими операціями тощо. Тому
ризики підприємницької діяльності потребують страхового захисту.
Страхування підприємницьких ризиків спрямоване на захист
підприємців від можливих непередбачуваних негативних обставин
та чинників, які заважають досягненню поставлених цілей та
отриманню прибутку.
Підприємництво у сфері надання страхових послуг – це
об’єктивний необхідний елемент ринкової економіки, стабільного і
впевненого розвитку системи господарювання. Закон України “Про
страхування” регулює відносини у сфері страхування і спрямований
на утворення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту
майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.
Світовий досвід показує, що гарантована система захисту
майнових прав та інтересів громадян, підприємців та інших
власників, підтримання соціальної стабільності в суспільстві
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неможливо без ефективного функціонування ринку страхових
послуг.
Позитивно
впливають
на
розвиток
страхового
підприємництва зростання фінансових можливостей страхових
компаній та їхніх статутних фондів, розширення переліку послуг, що
пропонуються,
створення
інфраструктурного
середовища.
Неабиякого значення набуває державна підтримка страхової
діяльності за такими напрямками: формування нормативно-правової
бази страхування, фінансово-кредитне сприяння, інформаційне,
методичне і кадрове забезпечення страхової справи.
Окремі питання розв’язання даної проблеми висвітлені в
працях науковців: Вовчак О.Д, Галасюк О.В., Говорушко Т.А.,
Кім Ю.Г., Лобова О.М., Мних М.В., Шокаров В.О., Яворська Т.В. [1-8].
Метою даного дослідження є обґрунтування переваг
використання
страхових
послуг
для
зменшення
ризику
підприємницької діяльності та розкриття впливу страхування на
розвиток підприємницької діяльності.
Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо
захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі, коли
відбуваються певні події (страхові випадки), визначені договором
страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових
фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та
юридичними особами страхових платежів.
Суб’єктами страхової угоди є страховик і страхувальник.
Страховиками є юридичні особи, засновані у формі акціонерних,
повних, командитних товариств, товариств з додатковою
відповідальністю, а також, товариств що одержали у встановленому
порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Страховики
можуть здійснювати страхову діяльність через страхових
посередників
(страхових
агентів
і
страхових
брокерів).
Страхувальниками можуть бути юридичні особи, дієздатні
громадяни.
Підприємцям для покриття їхніх ризиків страхові компанії
пропонують такі послуги:
1. Страхування майна та фінансових ризиків: страхування від
вогню і стихійних лих, страхування устаткування та машин від
поломок, страхування будівельно-монтажних ризиків, страхування
шкоди, завданої перервами у виробництві, страхування від втрат
прибутку тощо.
2. Страхування
відповідальності:
страхування
відповідальності товаровиробника за якість продукції, страхування
відповідальності
роботодавця,
страхування
професійної
відповідальності тощо.
3. Особисте страхування: страхування персоналу від
нещасних випадків, медичне страхування тощо.
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Для підприємця виключного значення набуває страхування від
політичних ризиків, комерційних, правових, технічних небезпек. Воно
ж сприяє упорядкуванню фінансових і юридичних взаємозв'язків між
різними суб'єктами ринку. Враховуючи, що метою будь-якої
підприємницької діяльності є одержання прибутку, особливо велике
значення набуває страхування від можливої його втрати або
неодержання передбачуваних доходів.
Прийнято вважати, що фактори, які викликають втрати
(неодержання) прибутку, зумовлюються двома групами причин. До
першої відносяться різні порушення нормального виробничого
процесу внаслідок стихійних чинників, аварій та інших
непередбачуваних подій. До другої групи відносять зміну ринкової
кон'юнктури, погіршення або ж порушення умов виконання
контрактів постачальниками, чи відмову споживачів від замовленої
продукції
(послуг).
Прибуткова
підприємницька
діяльність
передбачає постійне оновлення основних активів, впровадження
нових технологій, заміну традиційних матеріалів новими, тощо.
Іншими словами, неможливо вистояти в конкурентній боротьбі
без пошуків невикористаних резервів підвищення ефективності
виробництва, а, значить, без розумного ризику. Звичайно, при цьому
дуже вірогідні й втрати. Страхування від них може стати важливою
підтримкою підприємців в освоєнні ними досягнень науковотехнічного прогресу [9].
Найдоцільнішою формою зменшення ризиків під час
здійснення підприємницької діяльності є укладення договорів
страхування з професійними страховими компаніями. Превагою
такого механізму захисту є те, що вирівнювання ризиків
здійснюється не лише в часі, а й в просторі – серед інших суб’єктів
середовища. Для розвитку та підтримки взаємодії страхування та
підприємницької діяльності в Україні необхідно покращити
законодавчу базу для даного виду діяльності. А також страховим
компаніям потрібно створити розширені пропозиції для підприємств
з точки зору надання нових видів страхових послуг [9].
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Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка,
м. Кам’янець-Подільський
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Світові тенденції глобалізації, швидкого технічного та
технологічного підйому виробництва, зростання темпів розвитку
національних ринків і, як наслідок, посилення до жахливого рівня
конкурентної боротьби ставлять високі вимоги до стратегічного
маркетингу в діяльності господарських суб’єктів. Адже тільки
стратегічний маркетинг із властивим йому функціональним апаратом
в змозі передбачити і зумовити майбутнє, саме він на даний час є
одним з найважливіших елементів конкурентної боротьби [1, С. 39],
а маркетингова стратегія є основним його інструментом, тому саме
розробці маркетингових стратегій необхідно приділяти значну увагу,
підприємствам, що господарюють в сучасних умовах. Саме
маркетингові стратегії допомагають підприємствам цілеспрямовано
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просуватися вперед. В процесі розробки стратегії підприємство
повинно розглядати ситуацію в комплексі, та об'єктивно дивитися на
речі, що при грамотному підході дозволить виробити правильну та
реальну програму дій, що буде відповідати вимогам ринку, та
задовольняти розумні цілі яких хоче досягнути підприємство.
Проведення якісних маркетингових досліджень, і, відповідно,
організація відділу маркетингу на підприємстві, що відповідає
сучасним вимогам, є пріоритетним видом діяльності при реалізації
маркетингової стратегії. Щоб удосконалити маркетингову стратегію
підприємства треба у відділі маркетингу сконцентрувати фахівців у
галузі інформатики, економіки, психології, рекламних та RR
технологій, що дозволить підняти рівень маркетингових досліджень
на якісно новий рівень. Це дозволить більш чітко формулювати цілі
маркетингових досліджень, більш оперативно реагувати на зміну
зовнішнього середовища організації, застосовувати прогресивні
технології в області ефективної організації інтелектуальної праці.
Концентрація таких фахівців в одному відділі під єдиним
керівництвом дозволить проводити організацію маркетингових
досліджень комплексно, з урахуванням всіх можливих аспектів.
Також треба залучати фахівців власного підприємства до організації
маркетингових досліджень, що дозволить витратити мінімум коштів,
провести даний захід оперативно, тому що усунено необхідність
проведення заходів з відбору персоналу, потрібних у разі найму
працівників з боку, а також зведено до мінімуму час, необхідний для
адаптації персоналу у нових умовах роботи.
Наступним
заходом
щодо
вдосконалення
управління
маркетингом на підприємстві є організація ради з маркетингу, що
включає керівників провідних служб і відділів підприємства.
Загальним завданням функціонування такої ради буде координація
зусиль керівників різних підрозділів організації для здійснення
ефективної програми з визначення і освоєння нових видів товарів і
послуг з урахуванням положення підприємства на ринку в даній
сфері бізнесу. Створення такої ради необхідно для вироблення
єдиної маркетингової політики на підприємстві, оперативного
прийняття управлінських рішень щодо впровадження нових видів
товарів і послуг, що виявляються за допомогою проведених
маркетингових досліджень, що у свою чергу, дозволить
підприємству максимально ефективно реагувати на тиск
зовнішнього середовища, більш гнучко і швидко вносити корективи в
комерційну діяльність фірми з урахуванням запитів споживачів [2].
У сучасних підприємствах повинен бути розроблений комплекс
маркетингу, який дозволить упорядкувати цілі відділу маркетингу.
Він включає в себе:
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1. Вивчення і оцінку зовнішнього середовища і внутрішнього
середовища фірми.
2. Створення нових товарів, які повною мірою відповідали б
вимогам споживача.
3. Визначення цінової політики.
4. Просування товарів.
5. Пробний маркетинг на основі малої партії нового товару, для
того, щоб виявити динаміку продажів і рівня нормування попиту в
рамках плану маркетингу.
6. Організація служби сервісу, для того, щоб організувати збір і
аналіз скарг, претензій, рекомендацій щодо підвищення якості
товару та провести моніторинг якості нового продукту, виведеного
на ринок, який дозволяє своєчасно реагувати на виникаючі вимоги
різних цільових груп споживачів.
Також ефективність функціонування служби маркетингу можна
підвищити за рахунок:
- чіткого розподілу праці;
- диференціації посадових обов'язків;
- розширення сфери діяльності в певному напрямку;
- можливості концентрації на поставленому завданні;
- чіткої координації виконуваних завдань і формулювання
загальних цілей маркетингу;
- підвищення мобільності функціонування служби маркетингу;
- досягнення кінцевого результату за менший відрізок часу;
- підвищення професіоналізму маркетолога;
- підвищення матеріальної зацікавленості маркетолога, в
залежності від кінцевої мети;
- посилення впливу та авторитету маркетингової служби
[1, С. 6].
Сучасним менеджерам треба ретельно аналізувати зовнішнє
середовище для своєчасного внесення змін у вибраний курс
підприємства. Вони повинні добре знати особливості діяльності
своєї компанії, її сильні та слабкі сторони та використовувати
стратегічне планування. Стратегічно орієнтовані організації мають
істотні переваги, які при правильному використанні можуть зумовити
вихід на лідируючі позиції в галузі. До таких переваг відносять:
зменшення до мінімуму негативних наслідків змін, що відбуваються,
а також факторів «невизначеності майбутнього»; можливість
врахувати об’єктивні фактори, що формують зміни, зосередитись на
вивченні цих факторів; сформувати відповідні інформаційні банки;
можливість отримати необхідну базу для прийняття стратегічних і
тактичних рішень; полегшити роботу по забезпеченню довго- та
короткострокової ефективності та прибутковості; можливість зробити
організацію більш керованою, оскільки за наявності системи
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стратегічних планів є змога порівнювати досягнуті результати з
поставленими цілями, конкретизованими у вигляді планових
завдань; можливість встановлення системи стимулювання для
розвитку гнучкості та пристосованості організації та окремих її
підсистем до змін; забезпечення динамічності змін через
прискорення практичних дій щодо реалізації стратегічних планів на
основі відповідної системи регулювання, контролю та аналізу;
створення виробничого потенціалу та системи зовнішніх зв'язків, що
є сприйнятливими до змін і дають можливість досягти майбутніх
цілей; реалізація зазначених принципів дає змогу побудувати
обґрунтовану послідовність дій щодо реалізації концепції та
формування системи стратегічного управління [3, С. 14].
Таким чином, усе вище викладене допоможе при визначенні та
реалізації ефективної маркетингової стратегії. Удосконалення
маркетингової стратегії підприємства полягає в тому, щоб у відділі
маркетингу були сконцентровані фахівці у галузі інформатики,
економіки, рекламних технологій; організаціїна підприємстві ради з
маркетингу; чітко розробленому комплексі маркетингу та
використанні стратегічного планування.
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НЕРІВНІСТЬ ДОХОДІВ І БАГАТСТВА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Одна з відмінних особливостей розвитку світової та
національних економік і фінансів в сучасних умовах полягає у
значному загостренні ряду проблем, які в недавньому минулому,
здавалося, були більш-менш успішно вирішені. До числа таких
проблем, на яких у свій час особливо наголошував Дж.М. Кейнс,
належать існування масового вимушеного безробіття та довільного,
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несправедливого розподілу доходів (отже, необхідність досягнення
повної зайнятості та усунення несправедливості в розподілі).
Сучасні дослідження науковців, зокрема, «Доповідь про нерівність у
світі – 2018», свідчать про добре усвідомлення реальності широкого
розповсюдження багатогранності і, до певної міри, неминучості
економічної нерівності. Разом з тим добре усвідомлюється гострота
проблема та необхідність її розв’язання. Автори «Доповіді про
нерівність у світі – 2018» наголошують: «Ми впевнені в тому, що
якщо
посилення
нерівності
не
буде
належним
чином
відслідковуватися і для боротьби з ним не будуть вживатися належні
заходи, воно може спричинити різні політичні, економічні і соціальні
катастрофи» [1, С. 4]. Водночас науковці усвідомлюють
неможливість досягнення єдиної точки зору з питань нерівності
доходів і багатства. Адже «не існує однієї єдиної наукової істини
щодо ідеального рівня нерівності, не говорячи вже про найбільшу
бажану, з соціальної точки зору, комбінації політичних заходів і
інститутів, що необхідні для досягнення цього рівня» [1, С. 4]. На
переконання дослідників, в кінцевому підсумку вирішення цих важких
питань покладається на демократичні інститути за підсумками
суспільних дебатів.
Дослідження свідчать про зростання нерівності в доходах за
останні десятиріччя практично у всіх регіонах світу, але різними
темпами. В 2016 р частка національного доходу, що припадала на
10 % осіб з найвищими заробітками, становила 37 % в Європі, 41 %
в Китаї, 46 % в Росії, 47 % в США і Канаді, біля 55 % в Африці
південніше Сахари, Бразилії та Індії. Після 1980 року нерівність у
доходах зростала швидко у Північній Америці, Китаї, Індії та Росії і
помірно в Європі. Автори «Доповіді про нерівність у світі – 2018»
вважають, що динаміка нерівності в доходах у кожній країні
визначається особливостями інституціонального і політичного
контексту [1, С. 4].В США траєкторія нерівності в доходах в значній
мірі пояснюється суттєвою нерівністю у сфері освіти, яка
поєднувалась зі зниженням прогресивного характеру системи
оподаткування з одночасним швидким зростанням найвищих
винагород за працю і найвищих доходів з капіталу. У цей же період в
Європі прогресивність податкової системи знижувалась, але в
меншій мірі, а нерівність в заробітній платі пом’якшувалася
політикою в сфері освіти і нарахування зарплат. Вона, до певної
міри, сприяла групам з низькими і середніми доходами [1, С. 6].
Зростаюча нерівність в доходах і масштабне перетікання
державного майна до приватних осіб за останні 40 років обумовили
посилення майнової нерівності між приватними особами. З 1980 по
2016 рік майнова частка 1 % найбагатших людей в Китаї, Європі і
США, разом взятих, зросла з 28 до 33%. Водночас частка, що
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припадає на нижні 75 %, коливалась біля 10 % протягом усього
періоду [1, С. 14].
Тенденція до зростання нерівності доходів і багатств після 80-х
рр. минулого століття повною мірою виявилася і в Україні. Одним із
її показників є відношення в оплаті праці 1 % найбільш забезпечених
і 50 % найменш забезпечених працівників – 1:43.
Загальне становище у царині нерівності доходів і багатства
відомий французький економіст професор Вищої школи соціальних
наук і Паризької школи економіки Т. Пікетті вважає суперечливим і
загалом невтішним: «сучасне економічне зростання і поширення
знань дали змогу уникнути марксистського апокаліпсису, але не
змінили глибинної структури капіталу та нерівності – або принаймні
змінили не настільки, як це можна було уявити в оптимістичні
десятиліття після Другої світової війни» [2, С. 9]. Щодо становища у
сфері дослідження цих питань, то вчений розглядає його як
незадовільне. «Занадто довго економісти нехтували розподілом
багатства, почасти через оптимістичні висновки Кузнеця, почасти з
неналежного для професії захоплення спрощеними математичними
моделями, застосованими на так званих репрезентативних агентах»
[2, С. 23]. Таким чином, Т. Пікетті піднімає дві пов’язані, але все таки
дещо різні проблеми дослідження питань нерівності доходів і
багатства. Як відомо, С. Кузнець (1901-1985), видатний
американський вчений, уродженець України, лауреат Нобелівської
премії з економіки у 50-60-х рр. ХХ ст. стверджував: нерівність у
доходах автоматично зменшуватиметься на вищих стадіях
капіталістичного розвитку, незалежно від вибору політики чи інших
відмінностей між країнами, оскільки дедалі більша частина
населення користується плодами економічного зростання. Зрештою
нерівність стабілізується на прийнятному для суспільства рівні.
Досить докладно сучасний французький економіст розкриває
розходження між оптимістичними міркуваннями та аргументами
С. Кузнеця і капіталістичною реальністю, причини та наслідки дії
протилежних передбаченнямКузнеця тенденцій в сфері розвитку
доходів і багатства [2, С. 21-22]. Критичне відношення Т. Пікетті до
моделей репрезентативного агента, які набули широкого
розповсюдження після 1970-х років у новокласичних теоріях
«реального ділового циклу», обумовлене насамперед визначенням
самого поняття. Згідно з ним, передбачається однорідність кожного
агента (однакові заробітна плата, наділення багатством, джерела
доходу) і відповідне пропорційне отримання вигоди від зростання
всіма соціальними групами за визначенням. «Таке спрощення
реальності може бути виправдане для вивчення певних дуже
специфічних проблем, – припускає Т.Пікетті, – однак чітко обмежує
перелік економічних питань, які можуть виникнути» [2, С. 589].
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Приголомшливе зростання нерівності в багатстві та доходах із
1970-х – 1980-х років стало одним з найширше дискутованих і
суперечливих питань сьогодення. Цей феномен вписується у заклик
Т. Пікетті: «Давно час винести питання нерівності в центр
економічного аналізу та повернутися до питань уперше порушених у
ХІХ столітті» [2, С. 23]. У зв’язку з цим вчений з позицій
інституціоналізму здійснив модернізацію методології досліджень
нерівності доходів і багатства. Вона особливо помітнав
обґрунтуванні необхідності та плідності історичного підходу, його
переваг, а також в акцентах на міждисциплінарних дослідженнях.
Французький науковець розглядає це питання у широкому
теоретичному та історичному контекстах, зокрема у тісному зв’язку з
використанням у науці специфічних методів дослідження. Вчений
висловлює своє глибоке переконання про можливість примирення
різних підходів: «Можна, і навіть обов’язково потрібно застосовувати
водночас як економічний, так і політичний, соціальний, культурний
підходи, а також постійно мати на увазі зарплати й багатство»
[2, С. 584]. Такий підхід вчений обґрунтовано протиставляє все ще
поширеному у сучасній літературі вульгарному протиставленню
базису і надбудови, економічних і неекономічних чинників, держави і
ринку тощо. У цьому контексті Т. Пікетті здійснює критичну
переоцінку попередніх теоретико-методологічних підходів у сфері
вивчення відносин капіталу і праці, нерівності у доходах і багатстві.
«Двополюсне протистояння 1917-1989 років, очевидно, залишилося
в минулому, – констатує французький науковець. – Зіткнення
комунізму та капіталізму швидше вихолощувало, ніж стимулювало
дослідження істориками, економістами й навіть філософами капіталу
й нерівності. Уже давно час вийти за межі цих двох суперечок, які …
відобразилися і в існуючих працях» [2, С. 584-585].
В контексті розгляду питання про тенденції зростання
нерівності доходів і багатства науковці привертають увагу до
проблеми неоднозначності трактування співвідношення ринку і
держави. У теоріях неортодоксальних шкіл і напрямів, що розміщені
на лівій стороні спектра сучасних економічних і фінансових теорій,
акцентується на недостатності та неминучості провалів суто
ринкового регулювання. Однак при цьому відсутні пропозиції про
заміну
ринкового
регулювання
одержавленою
економікою,
централізованим планування і управлінням. Існує загальне визнання
щодо тієї важливої ролі, яку відіграє і держава (у її більш чи менш
широкому розумінні), і ринок. По суті, тим самим усувається
протиставлення двох ключових інститутів сучасної теорії та практики
– держави і ринку, протиставлення, яке продовжує залишатись
характерним для стандартних і ортодоксальних підходів у наукових
школах і напрямах, розміщених на правому боці спектра
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класифікації теорій. Обґрунтовуючи необхідність відходу від
стандартних
і
ортодоксальних
підходів,
сучасні
провідні
представники інституціоналізму вважають: головне у цьому
подоланні протиставлення ринку і держави «уникнути такої концепції
очікуваних взаємовідносин між ними, яка уподібнюється грі з
нульовою сумою, коли держава вважається єдиними надійними
ліками проти перебоїв ринку, а ринок, у свою чергу, виявляється
єдиним ефективним інструментом боротьби з негативними
наслідками державного втручання» [3, С. 20].
Для реального розв’язання проблеми «держави і ринку»
Т. Пікетті
вважає правомірним своєрідний компромісний
(«синтезний») підхід: «частково правильними» визнаються як
антиринковий, так і антидержавний підходи, але разом з тим
наголошується, що « необхідні нові інструменти для відновлення
контролю за фінансовим капіталізмом, який став некерованим»
[2, С. 480]. Водночас, на думку вченого, постало і друге нагальне
завдання: «податкова система і система трансфертів, які лежать в
основі сучасної соціальної держави, постійно потребують
реформування та модернізації. Сьогодні вони досягли рівня, який
ускладнює розуміння цих механізмів і загрожує підірвати їх соціальну
та економічну ефективність» [2, С. 480]. Таке подвійне завдання
уявляється вченому величезним викликом, із яким демократичним
суспільствам доведеться зустрітися в найближчі роки.
В сучасних дослідженнях співвідношення нерівності і
економічного зростання обґрунтовані два принципово різних
погляди. Згідно із першим, нерівність перешкоджає економічному
зростанню, представники другого твердять протилежне – нерівність
є ціною економічного зростання. Проте, цілком очевидно, що
кричуще зростання нерівності доходів і багатства є загрозою
стабільності
суспільства,
а економічна
політика
повинна
спрямовуватися на забезпечення зростання добробуту всіх членів
суспільства.
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ТЕОРЕТИЧНІ ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ
УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНИЙ ПРОСТІР
З давніх часів людина намагалася оптимізувати напрямки,
методи, інструменти своєї діяльності, досягнення цілей, які перед
собою ставила. Вона навчилася розрізняти основні, довгострокові
(стратегічні), проміжні, досить складні але підпорядковані головній
меті (тактичні) та поточні (оперативні) складові своєї діяльності.
Безумовно, загальний успіх неможливий без досягнення успіху на
кожному з зазначених рівнів. Однак підпорядкованість, супідрядність
елементів діяльності людини більш низького рівня вибудовує
систему взаємозалежностей, коли формулювання цілей, обрання
інструментарію дії на більш низькому рівні вимагає орієнтації на
стратегічні цілі, а успіх у досягненні останніх залежить від успіху в
послідовному досягненні оперативних і тактичних цілей. Відповідно,
вихідною засадою досягнення загального успіху стає визначення
стратегії діяльності.
Не випадково звернення до етимології терміну стратегія
акцентує нашу увагу на військовій складовій виникнення потреби у
формування загальних, основоположних засад діяльності людини.
Адже саме в цій сфері необхідність стратегічного мислення з давніх
давен набуває особливої актуальності. Військова суперечка
передбачає зіткнення протилежних інтересів, динамізм, мінливість,
непередбачуваність ситуації. Реагування на поточні події вимагає
врахування контексту, в якому розгортається тактика протистояння,
підпорядкування останньої загальній стратегії, меті включення у
боротьбу. Ми переходимо від явищного, зафіксованого у визначенні,
до сутнісного змісту стратегії, як інструменту просування до певної
мети.
В її основі парадоксальна логіка взаємоперевтілення та
співпадіння суперечностей. Діалектичність стратегії найбільш
яскраво проявляється в єдності та протилежності поглядів на
сутність і зміст стратегії в Західній та Східній традиції. У найбільш
концентрованому вигляді вони втілилися в давньо китайському
каноні «Тридцять шість стратагем», «Військових хитрощах
(стратагемах)» Фронтіна, «Державці» Н. Мак’явеллі, «Про війну»
К. Клаузевіца, «Стратегії непрямих дій» Б. Гарта, цілій низці праць
Е. Люттвака. Для останнього ключового значення набуває динамізм
парадоксальної логіки стратегії, пов’язаний із тим, що сам успіх
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попередніх дій породжує майбутню невдачу, адже суперник
зосереджує свої сили в тих місцях, де проявилася його слабкість.
Відповідно успішна стратегія передбачає непередбачуваність,
мінливість напрямків, форм, інструментів, алгоритмів і ритмів дії.
Цікавий підхід до дослідження стратегії з точки зору єдності та
взаємозаперечення двох поглядів на її сутність пропонує
Ж. Бодріяр. Він стверджує, що ми приречені до надміру
фатальностей. Альтернативою вбачається "фатальна стратегія" –
прийняття неминучого та використання його у спосіб, який може
принести найбільше задоволення, пасивне дотримання, підкорення
волі фатуму. Однак Ж. Бодріяр проходить мимо справжнього
практичного потенціалу запропонованого погляду на сутність і зміст
стратегії, її «фатальний потенціал». Адже насправді вона полягає у
включенні у природний потік розвитку ситуації на засадах
усвідомлення
внутрішньої
логіки
розгортання
подій;
опосередкованої, непрямої підтримки сприятливих трендів і
гальмування несприятливих; завчасного виявлення потенціалу
розвитку; формування ситуацій нестабільності системи (випадку,
точок біфуркації), що дозволяють із мінімальними зусиллями
спрямовувати розвиток системи в потрібному напрямку – до мети,
визначеної в узагальненому вигляді. Справжня сутність фатальної
стратегії полягає в умінні "приручити", використати фатум.
Різновидом стратегії є економічна стратегія, під якою зазвичай
розуміють найбільш важливі довгострокові плани, установки, наміри
відносно перспектив розвитку господарської діяльності економічного
суб'єкта. В кінцевому підсумку найбільш розповсюдженою метою
економічної стратегії в сучасному світі є забезпечення розвитку.
Вона передбачає подолання несприятливих передумов і
забезпечення досягнення більш високих параметрів стану
економічної системи. Можна виділити наступні її рівні: глобальний;
міжнародний регіональний; національний (макро-); регіональний
(мезо-); окремих підприємств (мікро-); внутрішнього розвитку
підприємств (мікромікроекономічні стратегії). Ключового значення
набуває погодження між собою стратегій економічних суб’єктів, що
діють на окремих її рівнях. Адже у випадку їх неузгодженості виникає
загроза як для досягнення успіху стратегій більш високого рівня, так і
для підпорядкованих стратегій.
Отже, визначальну роль у формуванні специфіки економічних
стратегій, що обирають певні країни в процесі забезпечення свого
розвитку, відіграють особливості соціально-економічної моделі їх
суспільного устрою. Відповідно формування успішної стратегії
розвитку своєю передумовою має врахування впливу національної
культури на усі компоненти економічної системи. Відтак відмінності
ціннісних засад господарської культури, інституційної структури
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суспільства зумовлюють суттєву специфіку економічних стратегій
розвитку. Варто враховувати, що відмінні соціально-економічні
моделі зумовлюють застосування та спираються на відмінні
стратегії, стратегії розвитку, зокрема.
В центрі уваги сучасних дослідників виявляються економічні
стратегії, що забезпечують успіх розвитку в умовах глобалізації.
Витоки їх формування Е. Райнерт вбачає у відмінності
європейського континентального й англо-американського підходів до
економічної стратегії держави. Перший вбачається у поєднанні
державного втручання, протекціонізму та стратегічних інвестицій.
Другий орієнтується нас свободу торгівлі, мінімізацію ролі держави в
економіці. Д. Норт, Д. Уолліс і Б. Вайнгаст джерело відмінності
стратегій вбачають у розмежуванні моделей державного устрою на
ті, що передбачають обмежений або відкритий доступ до ресурсів.
Перші відрізняються обмеженням доступу суб’єктів господарювання
до ресурсів, що регулюється за посередництва прямого насилля.
Другі забезпечують можливість доступу до ресурсів через звертання
на анонімні ринки. Близький підхід до визначення витоків вдалих і
провальних стратегій розвитку пропонують Д. Асемоглу та
Дж. Робінсон. Вчені аналізують процес розвитку в контексті
домінування в певному суспільстві опозиційних типів інститутів –
інклюзивних, що ґрунтуються на безумовному визнанні абсолютної
цінності плюралізму, або екстрактивних, що обмежують
можливості активної та ініціативної участі в економічному житті
широких верств населення.
Свій концентрований вираз концепції глобальних стратегій
знаходять у геополітиці та геоекономіці. Вже в суперечці між
меркантилістами й А. Смітом закладаються підвалини відмінних
поглядів на стратегії глобального розвитку. Вихідним моментом є
протиставлення відкритості та закритості національних економік. До
вивчення цих проблем з відмінних позицій звертаються Д. Рікардо та
Ф. Ліст. Ф. Ратцель висуває тезу про державу як живий організм, що
вкорінений в території, на якій існує. Німецький історик Ф. Реріг
(1882–1952)
ключового
значення
надає
географічному
розташуванню економічних субєктів. Х. Маккіндер сформулював
максиму: «Хто контролює Східну Європу, той командує Хартлендом;
Хто контролює Хартленд, той командує Світовим островом (тобто
Євразією й Африкою); Хто контролює Світовий острів, той командує
світом». Подальший розвиток геополітики пов'язаний з роботами
К. Хаусхофера. Світ розподілено на три самодостатніх регіониавтаркії, зорієнтовані з півночі на південь, включають ядра та
периферію: Ф. Бродель вирізняє поняття світова економіка та світекономіка. Перша охоплює ринкові відносини в масштабах всього
світу. Друга – структурну єдність функціональних зон (центр –
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середня зона – проміжна зона – периферія (залежна територія)) в
межах певного регіону, що утворює єдине економічне ціле.
Визначальний внесок у подальший розвиток світ-системного аналізу
зробили С. Амін, Дж. Арригі, І. Валлерстайн, А.Г. Франк.
Наукова думка накопичила значний теоретичний фундамент
досліджень стратегії міжнародної інтеграції Його використання
сприятиме реалізації європейського вектору розвитку України.
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ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Проблема становлення та розвитку підприємництва в економіці
будь-якої країни, а тим більше України, що перебуває в умовах
трансформації всієї економічної системи, належить до категорії
надзвичайно актуальних, оскільки вона безпосередньо пов’язана з
рівнем соціальної комфортності населення. При цьому необхідно
усвідомити, що переведення вітчизняної економіки на ринкові засади
не здатне поліпшити умови життєдіяльності людей. Для цього
необхідна зважена політика виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, що має базуватися на пріоритетності людського
розвитку.
Концепція людського розвитку передбачає “не просто
переорієнтування мети суспільної діяльності, а формування нової
філософії цієї діяльності, перехід від пасивних засобів матеріальної
підтримки нужденних до активних методів сприяння їхньому
розвитку і працевлаштуванню, створення для них можливостей
самостійно заробляти собі на життя. Іншими словами, концепція
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людського розвитку передбачає заміну звичної для минулого моделі,
коли, образно кажучи, бідним видавали в обмежених обсягах рибу,
новою, згідно з якою треба навчити їх ловити цю рибу, передавши їм
відповідне знаряддя” [1].
На нашу думку, підприємництво є тією ланкою національної
економіки, яка може задовольнити цю умову, тому що ефективність
підприємницьких
структур
значною
мірою
залежить
від
макроекономічної ситуації в країні, але, разом з тим, й активно
впливає на макроекономічну ситуацію в країні, забезпечуючи
стабільність економічного стану, зайнятість і добробут та потреби
населення. Підприємницькі структури є основними роботодавцями
(споживачами послуг праці). Вони дають працівникам можливість
реалізувати здібності та вміння.
Світовий досвід і практика господарювання свідчать, що
найважливішою ознакою ринкової економіки й необхідною умовою її
ефективного функціонування є наявність і взаємодія великих,
середніх та малих підприємств, їх оптимальне співвідношення.
Найдинамічнішим елементом структури народного господарства є
мале підприємство.
Вітчизняний досвід, позитивні результати розвитку й
функціонування малого і середнього бізнесу в країнах з
реформованою економікою свідчать, що мале підприємництво є
одним із засобів усунення диспропорцій на окремих товарних
ринках, створення додаткових робочих місць і скорочення
безробіття, активізації інноваційних процесів, швидкого насичення
ринку товарами й послугами.
Не зважаючи на наявні позитивні тенденції, які набувають дію
останнім часом, аналіз стану малого підприємництва в Україні
свідчить про те, що суттєвих зрушень у розвитку цього сектору
економіки ще не відбулося. Головні причини, які стримують його
розвиток, слідуючі:
− відсутність дієвого механізму реалізації державної політики
щодо підтримки малого підприємництва;
− неймовірно важкий тягар оподаткування;
− відсутність належного нормативно-правового забезпечення
розвитку малого підприємництва в цілому;
− обмеженість або повна відсутність матеріально-фінансових
ресурсів;
− недосконалість системи обліку та статистичної звітності
малого підприємництва, обмеженість інформаційного й консультаційного забезпечення, недосконалість системи навчання та
перепідготовки кадрів для підприємницької діяльності.
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На тенденції розвитку малого бізнесу в Україні безпосередньо
впливає негативна динаміка основних макроекономічних показників,
насамперед:
− обмеженість внутрішнього попиту й наявність кризи збуту на
внутрішньому ринку через відсутність вільних фінансових ресурсів
підприємств і зниження реальних доходів населення;
− незначна інвестиційна активність, обмеженість, а іноді й
відсутність кредитів.
Тобто на шляху розвитку малого підприємництва постають,
численні проблеми, зумовлені як об'єктивними чинниками
загального стану економіки, так і суб’єктивними соціальнопсихологічними факторами.
На виконання основних положень соціально економічного
розвитку необхідно здійснити розробку програми діяльності Кабінету
Міністрів України, яка є результатом спільної роботи урядовців,
народних депутатів, представників регіонів, громадськості та
науковців. Цією програмою передбачається вдосконалити систему
оподаткування, зменшити податковий тиск на підприємства та
доходи громадян,тобто створити належні умови для роботи в
офіційному секторі економіки, прозоро, відкрито, не приховуючи свої
прибутки. І що найбільш важливо,це:
− відновити довіру людей до влади;
− надати імпульс для розвитку підприємницької ініціативи,
зокрема малого і середнього бізнесу;
− накопичити власний інвестиційний ресурс і забезпечити
належні умови для залучення іноземних інвестицій в технічне
переоснащення, наукові дослідження й інновації, створення
високопродуктивних робочих місць;
− підвищити кваліфікацію та оплату праці робітників [2].
Таким чином, з метою забезпечення сприятливих умов для
подальшого суспільного розвитку вважаємо за доцільне:
− сформувати нову філософію діяльності (людина – кінцева
мета, що має одержати вигоду в результаті здійснення процесу
виробництва), наслідком реалізації якої буде примноження
національного багатства держави та зменшення видатків на
соціальний захист населення;
− підтримувати
проведення
реструктуризації
великих
підприємств засобами кредитної, інноваційної та протекціоністської
політики, яка забезпечить появу нових технологій, що сприятиме
досягненню економічного зростання та формуванню людського
потенціалу;
− стимулювати подальший розвиток усіх форм підприємництва, зокрема, не протиставляти одну форму іншій, а розглядати
їх функціонування у взаємозв’язку та взаємозалежності;
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− ініціювати прийняття відповідних нормативних документів,
необхідних для функціонування підприємництва в нинішніх умовах.
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ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Реалізація європейського вектору розвитку України повинна
базуватися на принципах пріоритетності національних інтересів,
збалансованості попиту та пропозиції видів економічної діяльності,
відповідності тенденцій розвитку економіки країни світовому попиту,
інтегрованості
в
світогосподарські
процеси,
захищеності
національних товаровиробників на світових ринках тощо.
На сьогодні пріоритети розвитку економіки України визначені в
низці програмних документів, до основних із яких слід віднести:
Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2018-2020
роки розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України, Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020
року, Стратегія реформування державного управління України на
2016-2020 роки, Основні засади грошово-кредитної політики на
2017 рік та середньострокову перспективу, Стратегія подолання
бідності тощо.
Попри наявність стратегічних документів, існуючі тенденції
економічного розвитку України свідчать про низку проблем,
невирішеність яких призводить до зростання неефективності
функціонування економіки країни. По-перше, слід відмітити зміни
національної моделі економічного розвитку. Так, якщо на початку
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незалежності частка добувної та переробної промисловості у ВВП
становила 44 %, то на сьогодні – 17 %. Зростання ВВП відбувається
за рахунок зростання сільського господарства та лісництва (12 % у
ВВП), інформації та телекомунікацій (3 % у ВВП).
Однак, зростання обсягів виробництва товарів та послуг у
більшості видів економічної діяльності відбувається за рахунок
зростання ціни (табл. 1).
Отже, зростання обсягів сільськогосподарського виробництва
свідчить про можливості деіндустріалізації економіки країни та
аграрну спрямованість розвитку країни.
Підтвердженням означеної тенденції є і відсутність економічної
промислової політики в країні, що призвело як до зниження обсягів
промислового виробництва, так і зміни товарної номенклатури
виробництва. Так, якщо в 2000 році Україна виробляла 403 тис. шт
холодильників, то в 2016 році, 2,4 тис. шт. Відсутність
автомобілебудування, літакобудування, суднобудування призвело
до втрати значної частки промислового потенціалу України.
Таблиця 1
Темпи зростання виробництва та цін виробників
Темп зростання
Індекси цін
виробництва, %
виробників, %
Добувна промисловість і
136,3
134,6
розроблення кар’єрів
Переробна промисловість
120,9
114,5
Будівництво
127,9
115,5
Сільське господарство
117,3
109,0
Джерело: [1].

По-друге, проблемою, що потребує негайного вирішення, є
сировинна спрямованість експорту та імпортозалежність від
високотехнологічного імпорту у вигляді готової для споживання
продукції, що призводить до втрати значної частки доданої вартості.
Означені тенденції економічного розвитку відобразилися на
всіх сферах суспільного життя в країні, зокрема, зріс рівень
безробіття, збільшилися темпи прихованої еміграції, зріс дефіцит
державного бюджету та платіжного балансу, що спонукало до
зростання зовнішніх запозичень та емісії грошей тощо.
Негативні тенденції розвитку економіки знижують можливості
та потенційну ефективність подальшої участі України в
європейському економічному просторі.
Попри наявність тенденцій падіння промислового потенціалу,
Україна має внутрішній сировинний, кадровий, інтелектуальний,
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фінансовий потенціал для свого розвитку, синтез якого може стати
акумулятором нової хвилі промислового розвитку країни.
Основними стратегічними пріоритетами розвитку України
повинні стати:
1) відхід від сировинної направленості розвитку економіки
України та стимулювання глибокої переробки та експорту
готової продукції. Відповідність між вимогами зовнішнього
споживача
та
якістю
національної
пропозиції
забезпечується стимулювання переробки шляхом надання
грантів, низьких відсоткових ставок в залежності від
величини доданої вартості в об´єкті кредитування;
2) проникнення держави у приватний сектор розвитку
економіки на партнерських умовах. Сподівання України
пов´язані
з
глобальними
джерелами
інвестування,
залученням іноземного інвестора, однак відсутність участі
держави та місцевих бюджетів у інвестуванні знижує рівень
довіри іноземного інвестора та збільшує ризики для
іноземного інвестора;
3) посилення контролю за дотриманням правил ринкової
поведінки. На сьогодні контрабандні продукти становлять
30% ринку;
4) стимулювання залучення національного капіталу в розвиток
економіки;
5) стимулювання попиту шляхом підняття рівня купівельної
спроможності споживача;
6) нульова толерантність до корупції;
7) пріоритет власного виробництва;
8) відновлення стратегічних видів промислового виробництва
на основі розвитку інтеграційних та партнерських відносин.
Використана література:
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ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ
МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ
На важливі процеси сьогодення, які відбуваються в
суспільному та економічному житті України, впливають ряд чинників,
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у тому числі й глобалізаційні та інтеграційні процеси. Україна, яка є
безпосереднім учасником цих процесів, для свого успішного
розвитку повинна зайняти гідне місце в новітній системі міжнародних
відносин, і зокрема, з урахуванням змін, що відбуваються в контексті
євроінтеграції. Значимість євроінтеграційного вибору українською
державою визначається, насамперед, тим, що Європейський Союз
(ЄС) є одним із найбільших зовнішньоторговельних партнерів
України. Необхідність суспільної й економічної інтеграції України до
Європейського Союзу, активний рух українського соціуму у цьому
напрямі впродовж останніх років зумовлює нагальну необхідність
посилення дослідження та аналізу механізму євроінтеграційної
макроекономічної політики.
Процес європейської інтеграції посідає особливе місце серед
вітчизняних пріоритетів
у системі
міжнародних відносин.
Європейська інтеграція – це складний, довготривалий процес, що
забезпечує можливість переходу до вищого рівня міжнародного
об’єднання, коли передача окремих національних повноважень
відбувається в обмін на можливість здійснювати повноправний
вплив на процес прийняття рішень.
Вибір Україною вектору європейської інтеграції задекларовано
в нормативно-правових актах, зокрема, в Законі України «Про
засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010 року
№ 2411-VI, одна із засад зовнішньої політики – забезпечення
інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий
простір [1].
Формування механізму євроінтеграційної макроекономічної
політики та його реалізація повинні відбуватися за наступним
політичним алгоритмом: 1. визначення суспільних проблем і цілей
політики (ініціювання політики); 2. розроблення й легітимація євроінтеграційної політики (формування політики); 3. здійснення та
моніторинг євроінтеграційної політики (здійснення політики);
4. оцінювання і регулювання євро-інтеграційної політики (оцінка
політики). Важливим у цьому контексті є те, що Верховна Рада
України, Президент України та всі інші гілки влади під час реалізації
євроінтеграційної макроекономічної політики повинні постійно
взаємодіяти, що сприятиме її успішній реалізації.
Важливою складовою євроінтеграційної, у тому числі, й
зокрема, макроекономічної політики, є визначення механізму, а
точніше – механізмів її реалізації, якими є сукупність засобів,
методів,
ресурсів,
що
забезпечують
виконання
заходів,
запланованих відповідно до поставлених завдань. Такими заходами
є: організаційно-управлінські, нормативно-правові, фінансовоекономічні, інформаційно-аналітичні тощо [2].
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Механізми реалізації політики, це конкретні заходи та дії, які
використовуються органами державної влади для здійснення тієї чи
іншої держаної політики, зокрема, при виробленні стратегічного
курсу, основних напрямів розвитку держави, способів досягнення
цілей та завдань. Євро-інтеграційна макроекономічна політика
України здійснюється через механізми, які становлять сукупність
конкретних заходів, що використовуються органами державної
влади та суспільством для її успішної реалізації. Такі механізми є
різними за формою та ефективністю.
До механізмів реалізації євро-інтеграційної політики необхідно
віднести:
політичний,
правовий,
інституційно-організаційний,
економічний та інформаційний механізми. Зокрема, економічний
механізм, а по-суті, механізм реалізації євро-інтеграційної
макроекономічної політики України, насамперед, вирішує проблему
її фінансового забезпечення.
Економічний механізм становить собою систему заходів,
методів, форм, прийомів, спрямованих на забезпечення фінансової
стійкості, збалансованості інтересів суспільства та держави, і
відповідає за ефективне планування, своєчасність та повноту
фінансування у сфері реалізації евроінтеграційної політики та
організацію фінансового контролю за даним процесом.
Однією
з
головних
передумов
успішної
реалізації
євроінтеграційної політики України є належне фінансове
забезпечення, що повинно передбачати розробку програми
фінансування заходів з інтеграції України до ЄС, які б включали
прямі витрати на інтеграційні заходи виключно інституційного
характеру: підвищення кваліфікації та мовна підготовка працівників;
створення нових, або перепрофілювання існуючих підрозділів;
переклад та порівняльний аналіз нормативно-правових документів
України та ЄС; реалізація планів законопроектних робіт;
організаційне, інформаційне та наукове забезпечення інтеграційного
процесу. Фінансування цих заходів повинно здійснюватися як за
рахунок бюджетних коштів, так і коштів приватних осіб та програм
допомоги Європейського Союзу українській державі.
Використовуючи
економічний
механізм
реалізації
євроінтеграційної політики України, особливу увагу необхідно
звернути саме на фінансове планування: складання відповідних
фінансових планів на середньостроковий та довгостроковий термін,
що дозволить пов’язувати пріоритети за терміновістю досягнення
поставлених цілей з економічними можливостями.
Також необхідно зазначити, що є ряд чинників, які мають
негативний вплив на механізм реалізації євроінтеграційної
макроекономічної політики України і є суттєвою перешкодою на
шляху України до ЄС. Зокрема, сьогодні фінансово-економічна
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ситуація в Україні є складною і суперечливою. По-перше – це було
зумовлено недостатністю коштів у попередні роки у державному
бюджеті на відповідні цілі. По-друге – не використовувалася
практика реалізації проектів у форматі державно-приватного
партнерства та із залученням спонсорських коштів. По-третє – це
зумовлюється іноземним збройним вторгнення на територію
суверенної держави Україна, втратою Криму та Донбасу, а отже –
відсутністю належного самостійного фінансового забезпечення
реалізації євроінтеграційної політики.
Реалізацію євроінтеграційної макроекономічної політики
України необхідно розглядати через призму її етапів, яких
виокремлюється три: І етап – підготовка до підписання та
підписання УА; ІІ етап – імплементація положень УА; ІІІ етап –
підготовка до інтеграції в європейський політичний, економічний та
правовий простір. Кожен етап передбачає виконання необхідних
заходів для успішної реалізації як євроінтеграційної політики України
загалом, так і євроінтеграційної макроекономічної політики України,
зокрема.
Проведення економічної реформи на І-му етапі полягло у
створенні конкурентоспроможної економіки у світовому масштабі,
створення системи управління державними фінансами, спрямованої
на забезпечення сталого економічного зростання й гарантованого
виконання державою своїх соціальних зобов’язань, і зрештою – на
підвищення добробуту українських громадян [3].
Саме економічний механізм набуває актуальності на ІІ-му етапі
– етапі імплементації положень УА, оскільки ефективне планування,
своєчасність та повнота фінансування, організація фінансового
контролю та забезпечення фінансової стійкості сприятимуть
успішному проведенню євроінтеграційної політики.
На ІІІ-му етапі – етапі підготовки України до інтеграції в
європейський політичний, економічний та правовий простір –
економічний механізм надає не лише фінансову підтримку, що
стосується суто реалізації євроінтеграційної політики, а й здійснює
постійну фінансову підтримку ініціатив, які забезпечують вирішення
завдань, пов’язаних з євроінтеграційною політикою держави.
Передбачається, що повна інтеграція України до ЄС
відбудеться лише тоді, коли Україна, як асоційований член, буде
здатна виконати обов’язкові економічні і політичні умови, а саме:
1) існування стабільних інституцій; 2) верховенство права; 3) повага
до прав людини, громадянина і меншин та їх захист; 4) існування
діючої ринкової економіки; 5) здатність взяти на себе обов’язки, що
випливають із членства.
Таким чином, необхідно зазначити, що впродовж останніх років
відбувалося усвідомлення ролі і значення економічного механізму,
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який
зміцнює
та
формує
фінансово-економічні
функціонування
євроінтеграційної
макроекономічної
України та забезпечує її ефективну реалізацію.

основи
політики
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МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ
Можливість проведення реальних економічних перетворень в
Україні залежить від забезпечення високих темпів економічного
зростання. Зростання реального валового внутрішнього продукту в
2017 році на рівні 2,5 % порівняно з 2016 роком, не в змозі
радикально вплинути на поліпшення економічного стану в Україні і
фактично підтверджує реальність додаткових економічних проблем
на фоні уже існуючих [3]. Зростання темпів економічного зростання
залежить від багатьох факторів, в тому числі від ефективного
використання таких економічних ресурсів як капітал та робоча сила.
Загальні обсяги інвестування в економіку є недостатніми для
швидкого зростання. Обсяги власних внутрішніх інвестицій
підприємств
зростають
значно
нижчими
темпами,
ніж
потребаекономіки
у
фінансових
ресурсах.Можливості
довгострокового кредитування вітчизняними банками також
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залишаються звуженими та супроводжується високими відсотками.
Вкладення коштів іноземними інвесторами на фоні нестабільної
політичної ситуації, низького рівня державного менеджменту,
збереження високого рівня корупції пов’язане з високими ризиками. І
як результат, реальний сектор не отримує необхідні ресурси не
лише для впровадження в виробництво інноваційних технологій, але
й для підтримки рівня існуючого виробництва. Так у 1 півріччі 2017 р.
підприємства освоїли 155,1 млрд грн інвестицій, що на 22,5 %
більше, ніж у відповідному періоді 2016 р. Водночас обсяг прямих
іноземних інвестицій в Україну порівняно з аналогічним періодом
скоротився вчетверо та склав 711,2 млн дол. Цей показник для
України є значно нижчим від середньосвітового починаючи з 2008 р.
і має тенденцію до критичного зниження [1]. Українські компанії не
володіють достатнім обсягом інвестиційних коштів. Сподівання на
міжнародну підтримку провокують ситуацію, в якій відсутня
необхідність шукати власні шляхи розвитку галузей економіки,
послідовно та наполегливо формувати та впроваджувати дієву
економічну політику, Складається враження, що держава направляє
кошти не на вирішення самих проблем, а лише на ліквідацію,
пом'якшення наслідків таких проблем, так як можна втратити
джерела фінансування, а саме, зарубіжних донорів.
Рівень інвестиційної привабливості українських підприємств все
більше залежить від можливостей використання такого економічного
ресурсу як робоча сила. На можливості його використання значно
мірою впливає порівняно нове явище для української економіки міжнародна міграція.
Міжнародна міграція робочої сили стала невід’ємною частиною
сучасної світової економіки та має двоякий вплив як на приймаючі
країни, так і на країни, що поставляють робочу силу. Серед причин,
що впливають на міграцію, вирізняють неекономічні та економічні.
До першої групи включають політико – правові, релігійні, етнічні
(з’єднання сімей, переїзд на історичну батьківщину). Економічні
фактори пов’язані з самим існуванням країн із різним рівнем
соціально-економічного розвитку, що викликає переміщення робочої
сили з країн з низьким рівнем доходу до країн з його більш високим
рівнем. Однак при цьому слід розрізняти необхідні та достатні умови
для здійснення міжнародної міграції. Економічні чинники створюють
необхідні умови трудової міграції, однак самі вони не можуть
вважатися достатніми. Це означає, що при наявності економічних
чинників, міграція може й не відбутися доти, доки певна подія в
особистому житті не прискорить її та не стане поштовхом до руху.
Міжнародна трудова міграція робітників появилась в середині
ХХ ст., коли промислово розвинені країни з дефіцитом трудових
ресурсів почали запрошувати робітників з менш розвинених країн.
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Економічна політика ЄС на сьогоднішній день заснована на гіпотезі
про сприятливий вплив мігрантів на економіку приймаючої країни,
якщо основу іммігрантів становить некваліфікована робоча сила.
Таким
чином
стимулюється
залучення
мігрантів
низькокваліфікованих спеціальностей та збереження середнього і
висококваліфікованого ринку праці за корінним населенням. Така
позиція пояснює, чому залучення низькокваліфікованих працівників з
країн Близького Сходу і Африки є більш привабливим для країн ЄС,
ніж залучення робочої сили з України, в якій частка потенційних
висококваліфікованих мігрантів є високою.
Україна є значним експортером робочої сили і темпи міграції
набувають загрозливих рис. На даний час відсутні достовірні
статистичні дані щодо чисельності українців- трудових мігрантів,за
різними оцінками вона складає близько 6 млн. осіб. Надзвичайно
тривожною тенденцією є активний виїзд молоді на навчання та
роботу за кордон. Кількість українських студентів в іноземних
університетах у 2016-2017 н.р. зросла на 56 % порівняно з 20122013 н.р. [4 ].
Процес міграції населення з України пояснюється великою
різницею в умовах життя та рівнях оплати в Україні та країнах
Заходу;відсутністю гідних умов праці, перспектив професійного
зростання для багатьох здібнихлюдей, недостатнім рівнем безпеки
громадян (як правової, так і економічної),соціально-економічною та
політичною нестабільністю у країні та невизначеністю шляхів виходу
знеї. Для більшості українців міграція – це елементарний пошук
роботи з метою забезпечення себе й родини засобами для життя.
Відтік кваліфікованої робочої сили погіршує виробничі
можливості українських компаній всіх форм власності. Фактично
українськи роботодавці вступають в конкуренцію з європейськими
підприємствами за трудові ресурси і поки що програють її. Значні
обсяги міграції змушують підвищувати заробітну плату персоналу і
таке підвищення має здійснюватися в рази. Необхідність суттєво
піднімати рівень заробітної плати впливає на фінансову стійкість
підприємств. По-перше, собівартість продукції та її ціна зростають,
що відображається на можливостях реалізації продукції. По-друге,
підвищення рівня заробітної плати супроводжується підвищенням
рівня оподаткування компаній, що для більшості з них є критичним.
Така ситуація провокую зниження інвестиційних можливостей
підприємств. Як наслідок, постає питання імпорту робочої сили з
інших країн, як це роблять європейські країни для задоволення
власних потреб в робочій силі за рахунок українців. І тут
надзвичайно важливим є питання ідентифікації країн, з яких
можливий потік дешевої робочої сили до України. Можна
однозначно сказати, що це країни з ще нижчим рівнем життя
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порівняно з українським та традиціями й культурою, які можуть
значно відрізняється від українських.
Отже, подальше зростання міжнародної міграції, особливо
молоді, зменшує інвестиційні можливості українських компаній,
оскільки вони змушені значні кошти спрямовувати як на підвищення
рівня оплати праці, так і на оплату податків, які пов’язані з цими
виплатами.
Намагаючись
зменшити
рівень
оподаткування,
підприємства будуть застосовуватисхеми виплат підвищених
заробітних плат в «конвертах». Постійне підвищення мінімальної
заробітної плати, без активізації економічних процесів в країні
матиме скоріше негативний економічний ефект, оскільки її розміри
не стимулюють до якісної праці висококваліфікованих працівників,
створюють додаткове фінансове навантаження на підприємствах та
провокують зростання інфляції. Низькі розміри виплат будуть
підтримувати міжнародну міграцію робочої сили. Відсутність
достатніх обсягів висококваліфікованої робочої сили, її висока
мобільність може стати фактором, який впливатиме на зниження
інвестиційної привабливості українських компаній для зарубіжних
інвесторів.
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THE THEORETICAL ASPECTS OF MACROECONOMIC
SHOCKS
In the conditions of globalization intensify the global economy is
largely in the plane uncertainty and is influenced by the constant
occurrence of disturbances generated dramatic changes as climatic,
political, and technological and economic origin, which complicates the
management of socio-economic development of the national economies.
The use of effective mechanisms for shock absorption disturbances
(absorption shocks) calls for theoretical and empirical research sources
and directions to various shocks, which is a prerequisite for determining
the appropriate policy instruments. As global experience shows that the
most vulnerable to shocks actions are transition economies indicated,
the issue in Ukraine is particularly important.
If "economic shock" can be defined as a jump change in economic
conditions, leading to destabilization of the economic object, depending
on the extent of the effects of economic shocks can be divided into local,
when disturbed development of a certain company, market, sector or
region and macro - result in the destabilization of certain countries or
certain set of world economy in general. Thus, the concept of
"macroeconomic shock" can be defined as real sudden change in
economic conditions that gave economic system out of balance or even
more deepens nonequilibrium state of the economy. Under the condition
of macroeconomic equilibrium balance refers to the presence of
important economic parameters, namely supply and demand, production
and consumption of production factors, commodity and money, savings
and investments. A manifestation of abuse of economic equilibrium is
inflation and unemployment, the discrepancy amounts of financial
resources and expenses, pay and productivity; income and expenses of
the state budget; the size of the budget deficit and sources its coverage;
assets and liabilities of the balance of payments. It is clear that in the real
economy simultaneously achieving balance in all defined parameters is
not possible. Therefore, in practice the equilibrium state of the economy
should be seen more as a trend that is not maintained in each case for
each parameter and absorbs most significant deviation.
It accumulated shock caused potential depth of the current
economic crisis in Ukraine, its duration and difficulty overcoming. The
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fundamental factors for this situation is the lack of significant structural
and systemic changes oriented to the achievement of strategic
objectives, inefficient economic structure, outdated production facilities,
which leads to low competitiveness of domestic products, lack of
institutions, political instability. Softening external demand shocks, action
needs to implement effective policy measures aimed at restructuring the
Ukrainian economy and technical modernization of production facilities,
which will increase its product and market diversification of exports and
improve the competitiveness of Ukrainian products. Conservation
inefficient structure of exports, two thirds of which is production of
intermediate consumption and the share of high-technology products in
the export processing industry hovers around 2-4 %, directs the country
on the periphery of economic development. It is important to realize that
without resolving this fundamental problem of Ukraine and will never be
able to go on the path of sustainable development.

Момот О.М.,
кандидат економічних наук, доцент,
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,
м. Полтава
ЗНАЧУЩІСТЬ КОНКУРЕНЦІЇ МІЖ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ
ТА ВПЛИВ НА НЕЇ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ
В умовах сьогодення важливим вектором ефективного
функціонування банківської системи в цілому та банківських установ
зокрема, є розвиток конкурентних відносин. На нашу думку,
проблема банківської конкуренції є досить специфічною та її варто
виокремлювати в самостійний напрямок в економічній науці.
В сучасній економічній науці виділяють три основні підходи до
трактування сутності поняття «конкуренція» (рис. 1).
Сутність поняття «конкуренція»

стан
змагальності
на ринку

елемент ринкового
механізму,який дозволяє
урівноважити попит та
пропозицію

критерій, за яким
визначається тип
галузевого ринку

Рисунок 1. Узагальнення базових підходів до подання
сутності поняття «конкуренція»
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Водночас, якщо мова йде про банківську конкуренцію, то вона,
в найбільш загальному розумінні, характеризує динамічний процес
розвитку конкурентного середовища серед сукупності різноманітних
фінансових інститутів на основі ефективного розпорядження
фінансовими
ресурсами,
підтримання
клієнтської
бази,
впровадження інноваційних банківських технологій та забезпечення
належного рівня фінансової стійкості банківської установи. Не можна
нівелювати той факт, що універсального та усталеного поняття
конкуренції не має бути. При цьому, об’єктом конкурентного
середовища виступає економічна вигода окремих суб’єктів такої
боротьби. Або іншими словами, економічна вигода суб’єктів
конкурентної боротьби, що виражається для банківської установи в
отриманні максимального прибутку від продажу банківських послуг і
продуктів, а для клієнта – в отриманні максимальної корисності та
задоволеності у випадку користування такими послугами чи
придбання конкретних продуктів.
Сфера функціонування банківської установи складається з
таких елементів:
- внутрішнього середовища, до якого відносяться організаційна
структура, специфіка фінансових потоків та склад ресурсної бази,
особливості корпоративної культури, сформована ділова репутація,
тощо;
- мікрооточення, тобто безпосереднього оточення банківської
установи. Насамперед, воно виявляється у спроможності та
ефективності сформованої системи взаємовідносин із споживачами
банківських продуктів, партнерами та конкурентами;
макросередовища,
яке
знаходиться
під
впливом
різноманітних зовнішніх факторів.
В практичній діяльності банківських установ велику роль
відіграє визначення сукупності факторів конкурентоспроможності,
тобто макроекономічних та мікроекономічних факторах.
Основні риси, які притаманні сучасній банківській конкуренції є:
універсалізація банківської діяльності; формування фінансових
конгломератів; активне проникнення на банківський ринок
небанківських структур; глобалізація банківської конкуренції;
постійне нарощування значимості небанківської конкуренції;
лібералізація державного регулювання конкуренція та інше.
На наше переконання, сучасна банківська конкуренція повинна
характеризуватися за допомогою таких компонент:
- різке посилення конкурентної боротьби між різними
учасниками ринку;
- утримання провідних позицій банків тих, які можна віднести до
категорії «стабільних»;
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- орієнтація банківських установ на збереження та розширення
клієнтської ази;
- підтримання векторності на обслуговування фізичних осіб із
урахуванням індивідуалізованого підходу з обов’язковим вивченням
профілю клієнта;
- підвищення вимог до кваліфікації та постійного навчання
кадрів;
- орієнтація на провадження широкого спектру додаткових
банківських послуг;
- розширення продуктової та ресурсної лінійки для
корпоративних клієнтів;
- орієнтація на покращення іміджу банку;
- розширення пакету сервісних програм, тощо.
Значущість банківської конкуренції найяскравіше проявляється
в такій характеристиці банківської послуги на ринку, як її
конкурентоспроможність. На нашу думку, конкурентоспроможність
банківської послуги визначається через сукупність притаманних
властивостей, які в цілому формують переваги для того чи іншого
суб’єкту банківського бізнесу. Зрозуміло, що розвиток конкуренції
позитивно відбивається на конкурентоспроможності банків, а
відповідно робить більш досконалим і сам банківський продукт, що в
свою чергу відбивається на прибутку фінансової установи.
Водночас, існує ряд факторів, які перешкоджають розвитку
банківської конкуренції в Україні. До них відносяться:
- по-перше, скорочення кількості банківських установ. Так,
кількість діючих банків Україні з початку 2012 року скоротилася зі 180
до 80 станом на жовтня 2017 року. В тому числі за 2016 рік кількість
банківських установ скоротилася із 117 до 96. До того ж у 2018 році
за прогнозами експертів, консолідація банків повинна призвести до
зменшення їх кількості – до кінця 2018 року в Україні їх буде більше
70-80 [1];
- по-друге, концентрація активів у раках крупних фінансових
компаній. За результатами аналітиків, у 2018 році частка потужних
20 банків залишиться на рівні 92-93% від всього обсягу банківських
активів [1];
- по-третє, нерівномірність територіального розподілу, оскільки
переважна
частина
банківських
установ
знаходиться
в
Центральному регіоні.
В перспективі слід очікувати зростання конкурентної боротьби
між банківськими установами. Такий стан речей обумовлений,
насамперед, глобалізацією конкуренції. В останні роки іноземний
банківський капітал активно проникає у вітчизняну банківську
систему. З одного боку, це сприяє розширенню асортименту та
якості послуг, сприяє впровадженню міжнародних стандартів
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діяльності, створенню нових робочих місць, а, з іншого, – посилює
залежність вітчизняної банківської системи від іноземного капіталу,
тим
самим
актуалізуючи
проблему
підвищення
конкурентоспроможності банківської системи України. З огляду на
активізацію функціонування банків з іноземним капіталом, в
приймаючій країні має відбувається удосконалення державної
конкурентної та антимонопольної політики з питання забезпечення
однакових умов для всіх банків; перегляд в сторону зменшення
економічних та адміністративних затрат; зміцнення стратегічного
позиціонування окремого банку, в тому числі й за рахунок його
ресурсного потенціалу; активний розвиток нових технологій передачі
інформації, зважаючи на масову комп’ютеризацію та розвиток
Інтернету; провадження постійної роботи над підвищенням якісної та
асортиментної палітри пропонованих банківських продуктів;
урізноманітнення форм взаємодії з клієнтами; активізація рекламної
діяльності; формування фінансовими інститутами, в тому числі й
банківськими установами, інформаційного підґрунтя для підвищення
фінансової обізнаності та грамотності населення країни.
Використана література:
1. В 2018 году в Украине станет меньше банков – Електронний
ресурс: Режим доступу https://ubr.ua/finances/banking-sector/v-2018hodu-v-ukraine-stanet-menshe-bankov--3861557.
Мудла Д.В.,
аспірант,
Київський національний торговельно-економічний університет,
м. Київ
АНТИМОНОПОЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ ЗА УМОВ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Європейський вибір України відкриває нові можливості для
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників,
забезпечує динамічний вихід на світові ринки, сприяє залученню
іноземних інвестицій, впровадженнюновітньої техніки і технологій.
Сучасні тенденції розвитку вітчизняної економіки спрямовані
на забезпечення режиму справедливої конкуренції між вітчизняними
та іноземними виробниками, сприяють ефективному виробництву,
розподілу ресурсів і захисту інтересів споживачів. Економіка України
має високий рівень відкритості, тому міжнародна конкуренція
справляє значний вплив на вітчизняних товаровиробників,
зменшуючи темпи розвитку українського виробництва. Саме тому
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економічні відносини з Європейським Союзом мають будуватись на
принципах паритетності та добросовісної конкуренції.
Нові економічні умовивимагають вдосконалення роботи та
створення відповідних інституцій, формування сучасної правової
бази.
Основнимизаконодавчими
актами
антимонопольного
законодавства є Закони України «Про Антимонопольний комітет
України», «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від
недобросовісної конкуренції» та інші закони, укази Президента
України, постанови Кабінету Міністрів України, та нормативні акти
Антимонопольного комітету України.
Для забезпечення динамічного розвитку і зміцнення економіки
України, захисту і підтримки вітчизняного виробника стратегічним
пріоритетом є адаптація антимонопольного законодавства з
європейським конкурентним законодавством на паритетних засадах.
Питання реалізації антимонопольно-конкурентної політики у
своїх працях висвітлювали вчені: Г. Андрущук, В. Базилевич,
З. Борисенко, В. Геєць, А. Герасименко, Я. Жаліло, Ю. Уманців,
Г. Філюк, Т. Щербакова та ін.
Удержавній програмі демонополізації економіки і розвитку
конкуренції зазначено:антимонопольна політика – це економічна
політика, спрямована на запобігання монопольній діяльності, її
обмеження та припинення, а також на розвиток конкуренції [8].
Реалізація антимонопольної політики України здійснюється на
засадах антимонопольного законодавства, регулювання та
демонополізації.
Филюк
Г.М.
визначає
антимонопольну
політику
як
цілеспрямовану діяльність держави щодо обмеження монополізму в
національній економіці, недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності на основі використання засобів
антимонопольного регулювання [9].
Базилевич В.Д. зазначає, що антимонопольна політика – це
комплекс заходів,розроблених і впроваджених у багатьох країнах
світу, спрямованих на припинення, попередження й обмеження
діяльності
монополій,
а
також
створення
відповідного
законодавства [2].
Перенесення акценту антимонопольної політики на захист,
підтримку та розвиток конкурентного середовища трансформує
поняття «антимонопольна політика» в поняття «конкурентна
політика». Конкурентна політика – це система заходів держави щодо
створення та розвитку конкурентного середовища, регулювання
конкурентних відносин і конкурентного процесу з метою підтримки та
заохочення економічної конкуренції, боротьби з негативними
наслідками монополізму, захисту законних інтересів підприємців і
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споживачів, сприяння розвитку цивілізованих ринкових відносин,
створення конкурентоспроможного вітчизняного виробництва [2].
Необхідність
розмежування
понять
«антимонопольна
політика» і «конкурентна політика» пов’язана зі зміною вектору
соціально-економічних пріоритетів і переваг та активними
інтеграційними процесами в Україні.
Лагутін В.Д акцентує увагу на визначенні економічного і
юридичного змісту конкурентної політики. Економічний зміст
конкурентної політики – це сукупність дій держави як інституту, які
здійснюються для впливу на діяльність ринкових суб’єктів
господарювання, для підтримки, захисту й розвитку конкуренції;
юридичний зміст конкурентної політики – це правозастосовна
діяльність
держави,
тобто
застосування
конкурентного
законодавства де конкурентна політика має бути адекватною
наявним економічним умовам розвитку ринково-конкурентних
відносин [4]. Зміна центру ваги від концепції антимонопольного
регулювання в напрямок підтримки, забезпечення та розвитку
конкуренції наповнили поняття «антимонопольне регулювання» і
трансформували його в поняття «конкурентна політика» [4].
В Господарському кодексі України використовується термін
«антимонопольна-конкурентна політика» – це економічна політика,
спрямована на запобігання монопольній діяльності, її обмеження та
припинення, а також на розвиток конкуренції [1].
Ефективна
реалізація
антимонопольної
політики
забезпечується системою організаційних структур в тому числі
Антимонопольним комітетом України, робота якогоспрямована на
захист та підтримку добросовісної конкуренції, попередження
зловживань монопольних структур. Керуючись ефективними
принципами міжнародної практики, враховуючи надзвичайну
складність поставлених завдань перед економікою України, з метою
створення сприятливого конкурентного середовища, розвитку
конкуренції в умовах євроінтеграції та вдосконалення механізму
державного регулювання Кабінет Міністрів України схвалив
Концепцію Загальної програми розвитку конкуренції на 2014–2024 р,
розроблену Антимонопольним комітетом України. Програма
передбачає зміну напрямків, пріоритетів і засобів впливу на
господарську діяльність. Україна орієнтується на європейську
модель антимонопольної політики, що має регулятивний характер,
спрямований на усунення негативного впливу монополій.
Отже, гарантом ефективної антимонопольної політики в
умовах євроінтеграції є держава. Враховуючи світовий досвід
формування конкурентного середовища, дбаючи про забезпечення
національних інтересів та зміцнення національних виробників,
антимонопольна конкурентна політика спрямовується державою на
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посилення міжнародної співпраці, підтримку євроінтеграційних
процесів, посилення контролю за процесами монополізації та
збереження конкуренції.
Використана література:
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436IV
[Електронний
ресурс]
–
Режим
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реалізації / В.Д. Лагутін // Вісник КНТЕУ. – 2016. – № 4 (108). –
С.
22-38.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
visnik.knteu.kiev.ua/files/2016/04/3.pdf
5. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3659-12
6. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11
січня 2001 року № 2210-III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2210-14
7. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України
від 7 червня 1996 року № 237/96-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236/96%D0%B2%D1%80
8. Про Державну програму демонополізації економіки і
розвитку конкуренції:постанова Верховної Ради України // Відомості
Верховної Ради. – 1994. – № 9. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3757-12
9. Филюк Г.М. Конкурентна політика держави в умовах
глобалізації / Г.М. Филюк // Вісник національного університету імені
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Назукова Н.М.,
молодший науковий співробітник,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ УЧАСТІ
ДЕРЖАВИ У ФІНАНСУВАННІ ОСВІТИ
З огляду на те, що завдання із забезпечення стійкості
державних фінансів в Україні має виконуватися з урахуванням
об’єктивних потреб реформування сфери освіти, актуальності
набувають дослідження з питань фінансування освітньої сфери.
Важливими з-поміж них є дослідження концептуальних засад
державної участі у фінансуванні освіти.
У межах ідеї держави загального добробуту, яка набула
поширення у 1960-х рр., освіта була визнана як суспільне
благо/суспільний товар, тобто благо, забезпечуване державою.
Концептуалізація освіти як суспільного блага лежить основі
сучасного гуманістичного підходу до освіти, прийнятого зокрема
ЮНЕСКО та Організацією Об’єднаних Націй з прав дитини.
Суспільне благо є таким, споживання якого не зменшує його
доступність для інших споживачів [1]. Крім того, суспільні блага – це
такі блага, витрати на споживання яких додатковим індивідом
дорівнюють нулю і використання яких не можна обмежити [2].
Критеріями
«чистих»
суспільних
благ
є
такі:
неконкурентоспроможність (як тільки суспільні товари чи блага
виробляються для одного індивіда, інші також можуть споживати їх
без будь-яких додаткових витрат) і невиключеність (індивід не може
бути відсторонений від споживання суспільного товару, щойно він
був вироблений). Враховуючи це, індивіди бажають бути
«безбілетниками»: вони применшують свою зацікавленість у
суспільних благах, щоб уникнути обкладання податком за
користування ними, дозволяючи платити іншим. Відтак, ринок не
може адекватно оцінити попит на суспільні товари/блага та
відповідно забезпечити їх. Таким чином, суспільні блага вважаються
«ринковою невдачею», неспроможністю ринку (market failure), що
виправдовує їх державне забезпечення і фінансування.
Водночас освіта не відповідає визначенню «чистого»
суспільного блага, адже, по-перше, технічно можливо обмежити
доступ
учнів
до
школи
(тобто
порушити
критерій
неконкурентоспроможності), а, по-друге, відвідування школи одними
учнями може перешкодити відвідуванню іншими по причині
недостатності розміру школи (тобто порушується критерій
невиключеності). Дж. Стігліц також вважає, що освіта не є «чистим»
суспільним благом, оскільки граничні витрати на освіту однієї дитини
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далекі від нуля [3, С. 352]. Більш того, на думку Дж. Стігліца, якби не
«неспроможність ринку», яка полягає в обмеженні доступу індивідів
до позикових коштів на освіту, то «…жоден з тих, хто вважає вищу
освіту вартісною інвестицією, не був би позбавлений її»
[3, С. 355-362].
Для розвитку гуманістичного підходу, у межах якого
підкреслюється важливість справедливості та рівності індивідів у їх
праві на освіту, серйозні перешкоди створює неокласичний підхід.
Згідно неокласичної економічної теорії освіта є інвестицією, яка
приносить виключно економічні вигоди – як на індивідуальному рівні
(більш високі доходи), так і на колективному рівні (економічне
зростання, вища продуктивність і конкурентоспроможність тощо).
Інвестиційна концепція освіти спричиняє недооцінку основних
колективних вигід від освіти – етичних, культурних, громадських,
соціальних. Більш того, вища оцінка індивідуальних вигід від освіти,
порівняно з колективними, призводить до розуміння індивідів, що
навчаються, споживачами, а освіти – товаром. Означені постулати
неокласичної
економічної
теорії
слугують
основою
для
обґрунтування приватизації освіти.
Неокласична теорія визначає сферу державного втручання як
залишкову по відношенню до приватного сектору. Держава не
вважається кваліфікованим виконавцем конкретних функцій по
забезпеченню
освіти,
а
розглядається
як
«варіант
за
замовчуванням», який має бути якомога більш обмеженим.
Обґрунтовується, що освіта може бути ринковою, оскільки вона не
відповідає стандартним критеріям «чистого» суспільного блага –
неконкурентоспроможності та невиключеності, а її зовнішні ефекти
можуть бути усунуті шляхами, іншими ніж державне втручання.
На підтвердження цієї точки зору, у більшості країн
відбувається розширення і диверсифікація недержавної участі в
освіті – як у фінансуванні, так і в забезпеченні. Наприклад, у країнах
ОЕСР частка приватного сектору у видатках на освіту збільшилась з
12,1 % у 2000 р. до 16,8 % у 2010 р. для всіх рівнів освіти [4].
Тенденція до розширення участі недержавних суб’єктів в освіті
зумовлена невідповідністю між зростаючим попитом на освіту на всіх
рівнях і такими факторами: обмеженнями державного бюджету,
зростанням організацій громадянського суспільства і лібералізацією
економіки, яка спонукає до розширення меж участі підприємницького
сектору. Зростаюче значення недержавних суб’єктів в освіті
супроводжується урізноманітненням їх форм, таких як: контрактні
школи; ресурсне забезпечення процесу освіти приватним сектором;
освітні ваучери і стипендії; надання освітніх послуг приватними
постачальниками.
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Таким чином, нарівні з існуванням загальної згоди щодо права
на освіту, роль держави, навіть на початковому рівні, все частіше
піддається сумнівам
прихильниками постулатів неокласики.
Відповідно, гуманістичний підхід до освіти поступається місцем
вузько-економічному утилітарному дискурсу, який розглядає освіту
радше як приватне благо, товар. Концептуалізація освіти як
суспільного блага також ставиться під питання у контексті
трансформації освітнього ландшафту, що характеризується
збільшенням участі недержавних (у т. ч. комерційних) суб’єктів у
тому, що давно вважалося прерогативою держави.
Для того, щоб умістити освіту у коло суспільних благ, необхідно
розширити її концептуалізацію шляхом: 1) доповнення етичними
міркуваннями щодо рівності усіх індивідів у їх правах на освіту (це
забезпечить дотримання обох критеріїв суспільних благ);
2) звернення до інших економічних теорій державних фінансів, з
допомогою
яких
раціоналізується
державне
втручання
(неспроможність ринку; ірраціональність економічних агентів та
недостатня інформація; наявність позитивних екстерналій).
Крім фінансування та забезпечення освіти, обов’язки держав
також поширюються на прийняття рішень. Нарощені можливості все
більш інформованого та освіченого громадянського суспільства
спричиняють перетворення моделей соціальної, громадянської та
політичної участі в освітніх процесах та вимагають більшої
підзвітності та відкритості від держав. За висновками Дж. Розенау [5]
та Р. Родеса [6], більш активна участь приватного сектора у сфері
освіти та зростаючий вплив на освіту міжнародних установ, спонукає
до переорієнтації державних функцій з «управління освітою» на
«розробку політики у сфері освіти». Роль держави еволюціонує в
напрямку регуляторної функції – встановлення освітніх стандартів,
розробки механізмів забезпечення дотримання цих стандартів та
контролю за їх виконанням. Крім того, з огляду на існування викликів
щодо забезпечення принципів справедливості та недискримінації у
сфері освіти, зумовлених зростаючою участю комерційних суб’єктів,
держава продовжує виконувати роль гаранта освітньо-виховних
прав людини.
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ОСНОВИ ДЛЯ
ВІДНОВЛЕННЯ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ
Системність дій Національного банку України щодо
відновлення стійкості банківського сектору спрямована на
послідовну імплементацію регуляторних положень Базельського
комітету з банківського нагляду для здійснення гнучкої та адаптивної
мікро- та макропруденційної політики в країнах, які не є членами ЄС.
На наш погляд, основними передумовами формування
ефективної регуляторної основи та унеможливлення проявів
«регуляторного централізму» в Україні є:
 дотримання принципів ефективного банківського нагляду
Базельського комітету;
 наявність структури органів регулювання та нагляду з
відповідними мандатами для запровадження циклу нагляду на
безперервній основі;
 забезпечення адекватності використовуваних регуляторами
мікро- та макропруденційних інструментів.
В процесі дослідження нами здійснено аналіз якісної структури
капіталу банків відповідно до вимог ЄС згідно REGULATION (EU)
№ 575/2013 та DIRECTIVE 2013/36/ЕU за умов трансформації
Базельських вимог до капіталу банків за досягненням повного
впровадження з 01.01.2019 р. Методологічною основою дослідження
стало застосування пропорційного підходу з урахуванням профілю
ризику та системної важливості банків, який передбачає, що більше
часу і ресурсів відводиться більшим за розміром, складнішим за
структурою або більш ризиковим банкам. Отримані результати
свідчать про відсутність у банків в Україні джерел для формування
буферів покриття неочікуваних збитків від системних криз, що
створює додаткові ускладнення як для банківських установ, так і для
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регулятора [1, С. 46; 2, С. 7]. В умовах існування ризику
переміщення частини втрат банків від реалізації непокритих ризиків
з банківського на інші сектори економіки, починаючи з 2013 року
[3, C. 8], актуальним питанням залишається запровадження
ефективної макропруденційної політики та застосування прийнятних
макропруденційних
інструментів
для
підвищення
стійкості
фінансової системи до впливу агрегованих шоків для обмеження
поширення системного ризику.
В процесі відновлення стійкості банківського сектору
актуалізуються
питання
координації
грошово-кредитної
та
бюджетно-податкової політики, в першу чергу, вдосконалення
управління процесом монетизації [4, С. 71] та відновлення
механізмів функціонування кредитного ринку для стимулювання
розвитку реального сектору економіки [5]. Запровадження
проциклічного монетарного регулювання потребує активізації
каналів монетарного трансмісійного механізму.
Відновлення
стійкості
банківського
сектору
України
відбувається на тлі значних трансформацій у механізмах
функціонування фінансових ринків і фінансового посередництва в
глобальному масштабі, проявом яких є запровадження урядами й
центральними банками політики так званих фінансових репресій,
котрі спричиняють істотні інституційні зміни в усій фінансовій
системі, й передусім у грошово-кредитній сфері. В Україні ця
проблема набуває особливої актуальності у зв’язку зі зростанням
державного боргу. Слід підкреслити, що фінансові репресії, як і
фінансове регулювання, базуються на державному втручанні у
фінансову систему та передбачають адміністрування фінансових
ресурсів.
Основними формами здійснення фінансових репресій є:
адміністрування
процентних
ставок,
раціонування
джерел
кредитування уряду, селективна кредитна політика, контроль за
рухом капіталу. Інструменти застосування фінансових репресій
обираються залежно від повноважень суб’єкта (центрального банку
країни, уряду, регуляторів відповідних ринків) та специфіки їх
застосування.
За нашими оцінками, в Україні механізми фінансових репресій
в тій чи іншій формі та з різною мірою інтенсивності
використовуються з часів незалежності. Особливо вони посилилися
в 2008-2009 рр. та в 2014-2015 рр. Крім того, фінансові репресії
реалізуються в Україні як на основі застосування адміністративних,
або прямих, інструментів центрального банку, для здійснення
безпосереднього впливу на операційну ціль грошово-кредитної
політики, так і непрямих інструментів, які дають змогу чинити цей
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вплив опосередковано, через зміну ринкової кон’юнктури [6, С. 5051].
Активне використання фінансових репресій призводить до
формування кептивного ринку державного боргу, обслуговування
якого потребує все більшої суми коштів. Застосування таких
інструментів фінансових репресій, як адміністрування процентних
ставок і регулювання режиму розміщення державних цінних паперів
для отримання так званого ефекту «ліквідації державного боргу»
посилює розбалансованість процесів у фінансовій сфері України,
деформує ринкові механізми фінансового посередництва, звужуючи
сферу ефективного розміщення коштів для заощаджень та
інвестицій.
Необхідність гармонізації регуляторних положень в умовах
формування єдиного фінансового, платіжного простору, посилення
впливу зарубіжних фінансових посередників на вітчизняному ринку
фінансових послуг зумовлює необхідність уточнення регуляторних
вимог до діяльності небанківських фінансових посередників [6, С. 53;
7, С. 11-12]. Пропонуємо відповідно до міжнародної практики
гармонізувати критерії регуляторної ідентифікації для оцінювання
ризиків банків та небанківських фінансових установ для запобігання
викривлення процесів ціноутворення на фінансові активи,
проведення квазіфіскальних операцій для сприяння поповнення
державного бюджету, уповільнення заощаджень тощо.
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МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ. МЕРЕЖА EEN
Концептуальні пошуки дієвих шляхів нарощення корисних
ефектів від процесів інтеграції та глобалізації світової економіки
активізували рух успішного поширення нових технологій, в ході якого
важливе значення має комерційне використання інтелектуальної
власності. З формуванням світового ринку інтелектуальної власності
здійснюється комерціалізація передових наукових знань, освітніх
послуг, інновацій, наукомісткої продукції, інформації і прав
інтелектуальної власності, а також відбувається інтенсифікація
ліцензійної та патентної торгівлі, удосконалюються інститути захисту
прав інтелектуальної власності та випрацьовуються сучасні
інструменти і форми передачі технологій.
Міжнародний трансфер технологій в еволюційному сьогоденні є
основою економічного росту будь-якої держави. Адже міждержавний
обмін інноваційними технологіями та забезпечення просторового
комерційного
поширення
науково-технічних
досягнень
є
найважливішим механізмом прискорення інноваційного зростання,
досягнення успіху і забезпечення сталого розвитку в умовах
посилення глобальної гіперконкуренції [1]. Феномен міжнародного
трансферу технологій зумовив створення першого технополісу в
світі – Силіконову долину (США, Каліфорнія). Тут на базі розробок
Стенфордського університету його випускниками та студентами
створювалися ранні малі інноваційні компанії, які згодом
перетворилися на таких гігантів як Hewlett-PackardCo, Intel, AppelInc
тощо.
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У Європейських країнах процес становлення технологічного
менеджменту та міжнародного трансферу технологій отримав
поштовх у 80-х роках минулого століття і розвивався у кількох
напрямках.
Перший - прогресував відштовхуючись від потреб ринку. На
цьому шляху бізнес керуючись своїми потребами сам шукає
відповідні лабораторії та робить їм замовлення, а отримавши
наукоємний продукт впроваджує його на ринок. Наразі підприємства
роблять запити до центрів трансферу технологій (ЦТТ), які постійно
моніторять ситуацію та обмінюються інформацією у сфері ноу-хау.
ЦТТ виступають посередниками між бізнесом і науковими
площадками, яким передають замовлення, а потім назад по
ланцюжку до відповідних підприємств розроблені прилади та
технології.
Другий – формувався виходячи з технологічних можливостей та
інтелектуальної креативності окремих дослідників чи дослідницьких
колективів. Автори комерційно-привабливих розробок часто самі
отримують патенти та знаходять на них клієнтів.
Так, у Німеччині функції технологічних посередників між
лабораторіями і компаніями виконують різні наукові товариства та
спільні дослідницькі асоціації в
промисловості.
Провідна
організаційна роль належить «Фраунгоферовському товариству», до
якого після об’єднання Німеччини увійшло 45 дослідницьких
інститутів, у тому числі 9 з колишньої НДР. Наразі їхня діяльність
фінансується за рахунок субсидій федерального уряду та доходів
від виконання контрактних досліджень [2]. Головним завданням
товариства є сприяння впровадженню у промисловість нових
технологій і виконання досліджень загальнонаціонального значення
(наприклад, в області охорони навколишнього середовища та
енергозбереження). Для полегшення малим фірмам доступу до
послуг Товариства уряд надає їм субсидії в розмірі до 40 % повної
вартості НДДКР, що замовляються.
Міжнародний трансфер технологій включає різноманітні способи
перетворення ідеї на комерційний продукт. Це передача патенту,
виготовлення технічної документації, обмін науковими розробками,
створення спільних наукоємних підприємств тощо. Організація
міжнародного економічного співробітництва у сфері технологічного
трансферу є процесом комерційної передачі науково-технічних
знань, новаційної наукоємної продукції, науково-технічних послуг та
досвіду по управлінню науково-технологічною роботою [3].
Ключовими факторами і умовами ефективного міжнародного
трансферу є:
- захист інтелектуальної власності;
- управління конфліктами інтересів учасників трансферу;
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- маркетингові дослідження;
- розробка комерційних пропозицій;
- управління процесом продаж та ін.
Тепер вельми актуальними завданнями розвитку міжнародного
трансферу технологій є формування комунікаційних каналів
просування інновацій від розробника до споживача, а також
розробка методології представлення інформації про технології для
потенційного ліцензіату або інвестора у привабливій формі та
змістовному вигляді.
У цьому зв’язку провідні університети ЄС формують «пул
міжнародних патентів», що є не лише зручним інструментом
управління міжнародного трансферу технологій, але і важливим
елементом інноваційного маркетингу. При цьому в більшості
випадків права на винахід залишаються за вишем, який передає їх
ЦТТ.
Також сучасним дієвим комунікаційним каналом просування
комерційно привабливих результатів наукових досліджень на ринок
є Європейська мережа підприємств (EEN). Це найбільша в Європі
мережа підтримки інноваційного підприємництва, що створена
Європейською комісією у 2008 році та працює в рамках Програми
ЄС для підвищення конкурентоспроможності малих та середніх
підприємств «COSME», а також для розвитку міжнародної торгівлі.
Проект розрахований на період до 2020 року. Це бізнесспівтовариство об’єднує близько 600 організацій світу з метою
сприяння інтернаціоналізації підприємництва, залучення інвестицій
та трансферу технологій. Також це дієвий майданчик для
просування бізнес-інтересів бізнес-асоціацій, торговельних палат та
державних установ у 64 країнах світу.
У 2011 році в рамках реалізації Ст. 21.5 «Програми з
конкурентоспроможності та інновацій» до Європейської мережі
підприємств приєдналась й Україна, шляхом створення консорціуму
EEN-Україна, до якого увійшли представники бізнесу та державних
установ, а також наукові організації, в тому числі Торгівельнопромислова палата України.
Основні можливості консорціуму EEN-Ukraine полягають у
наступному:
– представлення українських технологічних розробок у мережі
EEN;
– пошук партнерів / інвесторів у країнах – учасницях EEN для
створення інноваційних підприємств;
– пошук партнерів у країнах – учасницях EEN для імпорту й
експорту інноваційної продукції.
Проте, сьогоднішній процес розвитку міжнародного трансферу
технологій сповнений протирічями і проблемами. Адже, інвестиції як
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правило поступають у ті сфери і розробки, які приносять найбільший
прибуток. А це може привести до диспропорцій між сферами
виробництва і галузями. Також виникають проблеми, пов’язані з тим,
що «нові» технології можуть виявитися застарілими для тих, хто їх
отримує. Крім того, технології, що передаються, як правило,
потребують доопрацювання та адаптації до місцевих умов.
Дисбалансу міжнародного ринку технологій сприяє й те, що
значні переваги існують у країнах, які мають у своєму розпорядженні
значні вільні ресурси для підтримки процесів розвитку. Слід
відмітити, що міжнародна торгівля технологіями як механізм впливу
на швидкість світового інтеграційного процесу зі сторони окремих
держав широко використовується і у політичних цілях.
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ВІТЧИЗНЯНИЙ СПОЖИВЧИЙ РИНОК В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ
ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З ЄС
Вітчизняний споживчий ринок нині знаходиться у стані
повільного відновлення, після спаду 2014-2015 рр., який був самим
тривалим і глибоким після 2000 р. У 2009 р. під час світової
фінансової кризи фізичні обсяги роздрібної торгівлі зменшились на
17 %, і швидко відновились після кризи (у 2010 р. – 10 % зростання,
у 2011 р. – 15 %). В той час як у 2014 р. – вони зменшились на 9 %, а
у 2015 р. – ще на 20 %, у 2016 р. вони зросли тільки на 4%, у 2017 р.
– на 6 %. Знецінення гривні впродовж 2014-2015 рр. призвело до
подорожчання імпортних товарів і відповідно до підвищення
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споживчих цін. Проблемами споживчого ринку залишаються значні
обсяги контрафактної продукції і велика частка тіньового ринку,
зокрема щодо підакцизних товарів.
Вирішенню цих проблем повинна посприяти поглиблена і
всеохоплююча зона вільної торгівлі України з ЄС (ПВЗВТ), яка
почала формуватись у січні 2016 р. Від створення ПВЗВТ
очікувались як позитивні ефекти, так і негативні наслідки. Серед
позитивних ефектів слід відзначити: збільшення на внутрішньому
ринку частки товарів з ЄС, перехід на європейські стандарти
виробництва, модернізація виробничих процесів, зниження цін на
споживчому ринку, збільшення інвестицій з ЄС та експорту до ЄС.
Негативними наслідками можуть стати: податкові втрати, експансія
імпорту з ЄС і зменшення внутрішнього виробництва.
При аналізі цих процесів було досліджено динаміку імпорту
товарів, на які найбільше було зменшено ставки імпортного мита.
Зокрема, це міцні алкогольні напої (код УКТЗЕД – 2208), шоколадні
вироби (1806), тютюн промислового виробництва та замiнники
тютюну (2403), новий готовий одяг (6101-6112, 6115, 6116, 62016209, 6211, 6212, 6216), кондитерські вироби (1905), взуття (64016405), готова або консервована риба (1604), макаронні вироби
(1902). Суттєвого збільшення імпорту по цих товарних групах
зафіксовано не було. Практично по усіх товарних групах обсяги
імпорту у 2017 р. були на рівні 2014 р. або навіть нижче.
Виключенням були три товарні групи: шоколадні вироби, тютюн
промислового виробництва та замiнники тютюну, міцні алкогольні
напої. Однак це зростання було пов’язано не з експансією імпорту з
ЄС, а із заміщенням імпорту аналогічної продукції із РФ, який
помітно зменшився.
Також було досліджено динаміку імпорту споживчих товарів, які
традиційно імпортуються з ЄС до України у великих обсягах. Це,
зокрема, лікарські засоби (3004), легкові автомобілі (8703), одяг, що
використовувався (6309), парфуми (3303) тощо. Згідно із
статистичними даними впродовж 2015-2017 рр. було зафіксовано
стрімке зростання імпорту тільки легкових автомобілів і одягу, що
використовувався. Імпорт усіх інших товарних груп у 2017 р. навіть
не перевищив рівня 2014 р.
Про помірне зростання імпорту впродовж 2016-2017 рр.
свідчить також динаміка показника «Частка імпорту у внутрішньому
споживанні». Цей показник було розраховано за спеціальною
методикою для 26 товарних груп із використанням даних про
внутрішнє виробництво, експорт та імпорт. Розрахунки показали, що
для 22 товарної групу частка імпорту у внутрішньому споживанні
зменшувалась впродовж 2014-2015 рр. і потім зростала впродовж
2016-2017 рр., а для 4 товарних груп – зменшувалась впродовж
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усього періоду 2013-2017 рр. Серед товарів, у яких частка імпорту
зростала, тільки для 7 товарних груп вона у 2017 р. була вищою за
2014 р., а суттєво вищою – тільки для легкових автомобілів (приріст
24%) і виробів з макаронного тіста (приріст 12 %).
Для цих товарних груп впродовж 2014-2017 рр. одночасно із
експансію імпорту відбулось також суттєве зменшення внутрішнього
виробництва: для легкових автомобілів – на 72 %, для виробів з
макаронного тіста – на 27 %, що дає підстави для запровадження
захисних заходів. Згідно із п. 1 статті 44 Угоди про асоціацію (УА)
Україна має формальні підстави для запровадження захисних
заходів у формі підвищення імпортного мита для легкових
автомобілів походженням з ЄС. Імпорт цих автомобілів збільшився
як абсолютно, так і відносно внутрішнього виробництва. Сукупний
обсяг імпорту у фізичних одиницях впродовж 2016-2017 рр.
перевищив рівень, зазначений у Додатку II до УА (45 тис. шт. на рік).
Обсяг нових реєстрацій автомобілів із ЄС також перевищив
граничний рівень, зазначений у Додатку II (20 % для 2017 р.). Крім
того, за даними Державної фіскальної служби станом на листопад
2017 р. на території України перебувало приблизно 150 тис.
легкових автомобілів, зареєстрованих в ЄС, із порушенням режимів
тимчасового ввезення і транзиту, що фактично можна кваліфікувати
як контрабанду. Враховуючи зростання легального імпорту, а також
фізичну неможливість швидко розв’язати проблему контрабанди
легкових автомобілів з ЄС, доцільним є застосування статті 6 Угоди
про спеціальні заходи СОТ, яка є невід’ємною частиною УА і яка
передбачає можливість запровадження захисних заходів ще до
початку проведення формального розслідування за стандартною
процедурою.
Вплив імпорту споживчих товарів з ЄС на внутрішні ціни було
досліджено по товарних групах, по яких було найбільше знижено
імпортний тариф у перший рік формування зони вільної торгівлі.
Зокрема, згідно із тарифним графіком України (додаток I-A до УА)
імпортне мито на товарну групу «Вироби з макаронного тiста…»
(1902) було знижено з 15-20 % до нуля, на товарну групу
«Хлібобулочні, кондитерські вироби, з вмістом або без вмісту какао»
(1905) – з 10 % до нуля, на товарну групу «Кондитерські вироби з
цукру…» (1704) – з 10 % до нуля. Вартість імпортної продукції з ЄС
впродовж 2014-2017 рр. мала тенденцію до зниження, що було
частково пов’язано із зменшенням імпортного мита, а частково – із
орієнтацію імпортерів на дешевий асортимент продукції у зв’язку із
низькою купівельною спроможністю населення. Одночасно
збільшувалась частка продукції з ЄС у внутрішніх продажах. Однак
це суттєво не вплинуло на темпи зростання цін внутрішнього ринку,
які по цих товарних групах були або вищими, або близькими до
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середніх показників по групі продуктів харчування і безалкогольних
напоїв.
Для споживчих товарів впродовж 2014-2017 рр. були обчислені
обсяги експорту, імпорту і сальдо торгівлі України з ЄС. Для
розрахунків було використано інформацію по 144 товарним групам,
які охоплювали продовольчі товари, одяг, взуття, фармацевтичні
товари, побутову хімію, шкіряні вироби, електротовари, електронну
техніку, легкові автомобілі, меблі, товари для дітей. Загалом, сальдо
у 2017 р. було негативним в обсязі 1,5 млрд дол., але по окремих
товарних групах воно було позитивним (продовольчі товари, одяг,
взуття, вироби із шкіри, побутові електротовари, меблі).
Експорт споживчих товарів до ЄС збільшився у 2017 р.
порівняно із 2014 р. на 57 %. Великі обсяги і широку географію по
країнах ЄС мали такі товари: соняшникова олія (1354 млн дол.),
м’ясо птиці (137 млн дол.), меблі (124), мед (99), горіхи (62). Слід
відзначити
відносно
високі
обсяги
експорту
побутових
електронагрівальних приладів (226 млн дол.), які щоправда
експортувались практично тільки до однієї Угорщини. Продукція
легкої промисловості постачалась до країн ЄС переважно за
давальницькою схемою.
По окремих товарах відбулось суттєве збільшення поставок
практично з нуля. Зокрема, експорт цукру впродовж 2014-2017 рр.
збільшився з 0 до 41 млн дол., маргарину з 1 млн дол. до 28 млн
дол., вершкового масла – з 0 до 14 млн дол. Це мало місце також і
по ряду інших агропродовольчих товарів (філе рибне, свіжі фрукти,
сіль). Тобто європейський бізнес знаходив для себе в Україні цікаві
пропозиції, але обсяг цієї діяльності був ще відносно незначним.
Одночасно із Україною ЄС уклав Угоди про асоціацію також із
Грузією і Молдовою. Економіки усіх трьох пострадянських країн нині
характеризуються як малі та відкриті і мають ряд схожих проблем.
Під впливом процесів євроінтеграції в структурі експорту Грузії і
Молдови відбулись суттєві зміни. Частка вина в експорті Молдови
впродовж 2000-2015 рр. зменшилась з 30 % до 10 %. Натомість
частка кабельної продукції (електричне обладнання для легкових
автомобілів Dacia румунської зборки) зросла з 1 % до 10 %. У
2015 р. в експорті Грузії частка ЄС становила 30 %, а експорті
Молдови – 62 %. Для Грузії і Молдови РФ вже не була основним
експортним ринком.
Використана література:
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Визначення пріоритетів економічного розвитку з урахуванням
національних інтересів є основою макроекономічної політики
держави. Для України визначення пріоритетів економічного розвитку
пов’язане перш за все з необхідністю інтеграції в європейський
економічний та інформаційний простір, визначенням її місця в
світовій економіці. На цьому шляху Україна повинна застосовувати
принципи європейської економічної політики, зорієнтованої на
стабільність, ефективність та зниження вразливості до зовнішніх
шоків.
Європейський
вектор
економічного
розвитку
України
передбачає стандартизацію та уніфікацію, визнання єдиних норм і
правил соціально-економічного розвитку. У зв’язку з цим важливим є
вивчення досвіду розроблення та впровадження різноманітних
форм, типів та ефектів інтеграційних об’єднань у країнах ЄС.
Порівняно з іншими державами досвід країн членів ЄС є значним і
може бути використаний в Україні. Це відповідає ключовим
принципам реалізації європейського вектору нашої держави –
наблизити норми і правила макроекономічної політики до
європейських, що забезпечить досягнення стратегічних цілей
розвитку та нових потреб суспільства шляхом європейської
економічної інтеграції.
Для України, котра задекларувала курс на євроінтеграцію,
особливої ваги набуває розуміння того, що ж таке насправді ЄС, яка
його структура, механізми та принципи діяльності, чого можна
сподіватися від співпраці з ним у перспективі майбутнього членства.
Співпраця України з Європейським Союзом, потенційне членство у
цьому інтеграційному об’єднанні вимагають передусім зваженого,
наукового аналізу та визначення пріоритетів.
Вступ України до Європейського Союзу хоча і неможливий у
короткотерміновій перспективі, однак з часом може стати
реальністю. Вступ відбудеться як тільки асоційована держава зможе
взяти на себе зобов’язання членства та виконати необхідні політичні
та економічні критерії. У той же час євроінтеграція не має бути
самоціллю. Необхідно передусім визначитися, що Україна очікує від
Європейського Союзу і може запропонувати об’єднаній Європі.
При реалізації євроінтеграційної макроекономічної політики
дуже важливо встановити стратегічні пріоритети (як управляти
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соціально-економічним розвитком до певного терміну і після нього).
Визначення пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку
України є нетривіальним завданням, яке має бути спрямоване в
загальне русло розробки стратегії і тактики реалізації європейського
вектора України.
Процес європейської економічної інтеграції відбувається на тлі
вибухового розвитку Європейського спільного ринку, більш ніж
дворазового розширення ЄС і безперервної реформи його
інститутів. Головною константою ефективної європейської інтеграції
є оптимальне поєднання політичного прогресу з прогресом
економічним і соціальним – з урахуванням об’єктивних реалій.
Економічна інтеграція можлива тільки на стадії економічного союзу,
коли відбувається взаємопроникнення національних економік.
А. Маршал писав, що повне завершення інтеграції – це «простір
солідарності», тобто так звана цілковита мережа економічних
зв’язків між економіками, чиї рішення були відокремленими [1].
Євроінтеграція спричинила низку структурних проблем у
національних економіках. Головною проблемою європейської
економічної інтеграції є визначення оптимального співвідношення
національних програм економічної політики із забезпеченням вигод,
що є наслідком європейського співробітництва. На відміну від
ринкових позицій акцент зроблено на «позитивній інтеграції», тобто
на узгодженні галузей економічної й соціальної політики між урядами
країн, що беруть участь в об’єднанні. «Під інтеграцією, – зазначає
П. Стрітен, – розуміємо спільну політику зайнятості, спільну
монетарну і фіскальну політику, а також спільну антимонопольну
політику» [2]. Головна проблема досягнення соціально-економічної
ефективності європейської економічної інтеграції полягає в
оптимальному поєднанні національних програм економічної політики
з реалізацією інтересів, які забезпечує міжнародна інтеграція.
Унікальність європейської економічної інтеграції полягає в
тому, що держави-учасниці, які стають «інтегрованими», знайшли
найефективніші шляхи та механізми гармонійного поєднання
національних, міждержавних і спільних інтересів у всіх сферах
суспільного життя. Сьогодні не можна назвати іншого регіону світу,
де різним народам вдалося б забезпечити таку єдність реальних
економічних інтересів у сучасному житті й ціннісних орієнтацій на
майбутнє.
Для вступу до Євросоюзу, країна-кандидат повинна відповідати
Копенгагенським критеріям, серед яких головним є: дотримання
демократичних принципів прав людини; верховенство закону;
наявність конкурентоспроможності ринкової економіки, яка здатна
конкурувати на внутрішньому ринку ЄС; визнання загальних правил і
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стандартів ЄС; прийняття встановленого комплексу інституційних і
юридичних норм євроінтеграції.
Європейська економічна інтеграція України проголошена
ключовим пріоритетом макроекономічної політики України. Не
зважаючи на всі складності і суперечності економічного розвитку
України, європейський вибір є консолідуючим чинником суттєвого
поглиблення та розширення практичного співробітництва між
Україною та ЄС за всіма магістральними напрямами – економічному
та торговельному, зовнішньополітичному та у сфері безпеки. Згідно
з Програмою економічної інтеграції України до Європейського Союзу
така співпраця повинна сприяти здійсненню у країні системних
економічних реформ, а також забезпеченню сприятливих для
України умов у контексті розширення ЄС.
Рішення ЄС щодо Угоди про асоціацію з Україною, що набуло
чинності 1 вересня 2017 року, має на меті встановити тісні й тривалі
стосунки між партнерами (ЄС і Україною) на основі загальних
цінностей. З імплементацією Угоди про асоціацію Україна отримала
вигідні можливості, пов’язані з вільним рухом товарів, послуг, людей
і капіталу, в т.ч. збільшення іноземних інвестицій з країн ЄС і
подальшим впливом на показники політичного балансу і структурні
зміни в економіці.
Успішність євроінтеграційної політики полягає не в заявах про
європейський вибір, а в дотриманні принципів та слідуванню цілям
цієї політики [3]. Першочерговою задачею для України є повне
виконання Угоди про асоціацію.
Здійснюючи перетворення в правовій, економічній, фінансовій,
соціальній і політичній сферах, Україна значною мірою досягла
поставлених на початку інтеграційного шляху цілей. А сьогодні для
нашої держави важливими є запозичення досвіду країн-членів ЄС як
у досягненні ціннісних орієнтирів інституціоналізації соціальноекономічного розвитку, так і в збільшенні європейських цінностей
українського народу, що неминуче виникають у процесі європейської
економічної інтеграції.
Шляхи і конкретні механізми досягнення євроінтеграційних
цілей України, тактичні підходи можуть і повинні бути гнучкими,
чутливими до інституційних змін, що відбуваються як всередині
держави, так і в ЄС і у всьому світі. Для розуміння суті, завдань і
наслідків євроінтеграції необхідно постійно відстежувати інтеграційні
процеси в країнах наших західних сусідів і робити відповідні
висновки для забезпечення стійкості національної економіки в
процесі інтеграції України до Європейського Союзу.
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НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ
РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Зростання ролі та значення фіскальної безпеки в системі
державних фінансів, відсутність єдності в розумінні природи і
сутності фіскальної безпеки, необхідність системного комплексного
аналізу та оцінки ефективності механізму її забезпечення,
важливість розробки та застосування ефективних засобів
попередження загроз та зміщення фіскальної консолідації в умовах
реалізації євроінтеграційної політики України є об’єктивними
чинниками, що актуалізують необхідність дослідження проблеми
зміцнення фіскальної безпеки.
Ефективність фіскальної стратегії не може бути зведена суто
до забезпечення фіскальної безпеки. Коло стратегічних завдань є
значно більш широким. Фіскальна безпека не характеризує
відсутність загроз як таких, що практично неможливо.«Стан
захищеності» означає відсутність системоутворюючих загроз, тобто
тих із них які не можуть бути органічно усунуті у межах фіскальної
стратегії, емітентної даній системі державних фінансів. Отже,
фіскальну безпеку слід розглядати як граничний, обов’язковий,
проте недостатній критерій. Зниження фіскальної безпеки означає
не ефективність фіскальної стратегії навіть за досягнення останньою
локальної ефективності, проте підвищення – ефективність стратегії
забезпечення фіскальної безпеки, але не обов’язково фіскальної
стратегії держави загалом.
Запорукою та першопричиною підвищення ефективності
забезпечення фіскальної безпеки державних фінансів слугує
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передчасне з’ясування та прогнозування можливості виникнення
явищ чи реальних дій, що прямо чи опосередковано чинитимуть
вплив на фіскальну безпеку державних фінансів й виступатимуть в
якості загрози та небезпеки. Наявність інформації про активізацію
загроз дасть змогу тому чи іншому суб’єкту фіскальної безпеки
державних фінансів вжити необхідних заходів щодо їх мінімізації чи
нейтралізації.
Кабінет Міністрів України 15 серпня 2012 р. схвалив Концепцію
забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері. Цей
документ узагальнено відобразив проблеми фінансової безпеки, які
раніше згадувались в інших концепціях і стратегіях. Шляхи і способи
розв’язання проблеми викладені у ньому в розрізі досягнення
безпеки у сферах: бюджетній, податковій, банківській, не
банківського фінансового сектору, валютного ринку, фондового
ринку, фінансів реального сектору економіки, управління державним
боргом, гарантованим державним боргом та боргом корпоративного
сектора.
Водночас неменший вплив на фіскальну безпеку, ніж
нормативно-правові акти, мають і різноманітні неформальні
інститути суспільства, багато з яких є базовими чинниками його
культури. Найважливішим компонентом економічної культури є
домінуючі явлення про допустимі форми та зразки поведінки, які
стають фундаментом правової культури. Постановка питання про
розвиток фіскальної культури загалом і культури фіскальної безпеки
зокрема, безумовно, актуальна. Однак варто пам’ятати, що від
розробки рамкового документу до позитивних адаптивних зрушень у
глибинних пластах культури суспільства шлях досить тривалий і
непростий. Водночас варто пам’ятати про небезпеку проникнення у
фіскальну культуру деструктивних ідей. На думку М. Поповича
«Розвиток суспільства у напрямку формалізації та раціоналізації
праві свободи людини створює систему заборон, який мусить
підпорядковуватися кожна національна структура, і разом з тим
духовний клімат, що визначає риси культурного середовища. Сама
по собі раціоналізація культури не є загрозою для нації як спільноти.
Небезпечним є спрощення культурних зразків,примітивізація
культури під знаком вигоди і прибутку» [1].
Підвищення рівня фіскальної безпеки і фіскальної культури
вимагає не просто розширення фіскальної ерудиції, а розвитку
світогляду на основі системи інформаційних повідомлень. Проблема
фіскальної безпеки тісно пов’язана з тим, що населенню може не
надаватись інформація, яка забезпечить адекватну реакцію на деякі
загрози. З іншого боку існує також інформація, надмірне розкриття
якої може спричинити глибокі кризи.
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Слід зазначити, що з метою досягнення стійкості державних
фінансів в Україні упродовж останніх років актуалізується питання
застосування адекватних методів інтегральної оцінки рівня
фіскальної безпеки України, та зосередження уваги на тих
показниках,значення яких перевищують порогові та мають
негативний вплив на фіскальну сферу.
Основними негативними аспектами фіскальної сфери,що
чинять деструктивний вплив на забезпечення прийнятного рівня
фіскальної безпеки, є: проблеми інтерференції бюджетних циклів
бюджетного процесу; проблеми бюджетної незбалансованості;
податкова дискримінація; надмірне податкове навантаження;
надмірні державні запозичення; ухилення від сплати податків.
Стійкість державних фінансів повинна бути реалізована
завдяки проведенню зваженої політики держави, чого можна досягти
шляхом забезпечення формування сприятливого стратегічного
управління фіскальної безпеки держави.
Ефективне стратегічне управління фіскальною безпекою
держави повинно базуватися на загальних принципах управління
державою. Потенційні можливості поліпшення фіскальної безпеки
України це – наприклад: можливості оптимізації структури видатків
бюджету, поліпшення управління зовнішнім та внутрішнім
державним боргом,покращення взаємозв’язків між державним та
місцевими бюджетами, поліпшення наповнення дохідної частини
бюджету тощо.
Наприклад, одним із шляхів покращення наповнення дохідної
частини бюджету є підвищення ефективності податкової системи
України. Ефективність податкової системи можна встановити на
основі аналізу індексів концентрації, дисперсії та законодавчої
стабільності, індексів ерозії, конкретності, об’єктивності та
дискримінації податкового механізму, індексів запізнення збору,
забезпечення збору податків та витрат при зборі податків.
Дослідження основних показників податкової системи дозволяє
виокремити основні проблемні аспекти її функціонування та
сформувати ряд індикаторів для здійснення подальшої інтеграційної
оцінки рівня фіскальної безпеки держави, завдяки чому можна
отримати об’єктивну інформацію про загальний стан державних
фінансів, виявити загрози, що перебувають в активному та
латентному станах, чинять прямий та опосередкований вплив на
динаміку якісного зростання рівня фіскальної безпеки, виокремити
стратегічні орієнтири щодо покращення стану фіскальної безпеки
держави.
Проведений аналіз засвідчив, що обґрунтування теоретичних
аспектів системи державних фінансів дозволило виокремити та
сформувати визначення нової економічної дефініції «фіскальна
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безпека держави», відобразити її місце в умовах економічної
нестабільності. Внаслідок цього можна конкретизувати сукупність
імперативів, що найбільш повно дозволяють охарактеризувати та
проаналізувати рівень забезпечення стійкості державних фінансів в
умовах реалізації євроінтеграційної політики України
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СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ НЕЗАЛЕЖНИХ ФІСКАЛЬНИХ
ІНСТИТУТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
Фіскальний суверенітет «a priori» є специфічною сферою
виключних повноважень держави. Фіскальні інститути України і
фіскальні інститути країн ЄС формуються в умовах неперервної
трансформації глобального та регіонального нормативно-правового
середовища регулювання фіскальної сфери. Огляд науковоекспертних публікацій вітчизняних та зарубіжних вчених,
періодичних публікацій міжнародних організацій та нормативноправових актів ЄС дозволив встановити основні підходи щодо
використання терміну «фіскальний інститут» – як власне установи в
системі управління фіскальною сферою окремої країни та як
елемента
інституційного
середовища
на
глобальному,
регіональному та національному рівнях.
Термін «фіскальний інститут» використовується експертами
ОЕСР, МВФ та ЄС [1-3] для характеристики незалежних фіскальних
інститутів (НФІ). Експертами МВФ та ЄС поряд із терміном
«фіскальний інститут» використовуються терміни «фіскальна рада»
або «податкова рада» [4].
ОЕСР характеризує НФІ як незалежні державні установи, що
мають повноваження критично оцінювати та, у деяких випадках,
надавати консультації (позапартійні) щодо фіскальної політики та її
ефективності [1]. НФІ створюють для сприяння проведенню
належної фіскальної політики та стабільності державних фінансів.
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До основних функцій НФІ відносять оцінку або підготовку
макроекономічних та фіскальних прогнозів, а також моніторинг та
оцінку фіскальних планів і результатів, що можуть допомогти
усунути упередження щодо витрат та дефіцитів бюджетів. Ідея
створення таких інститутів отримала новий імпульс у зв’язку зі
зростанням дефіциту та заборгованості урядів під час та після
фінансової кризи 2008-2009 рр. Сьогодні НФІ вважаються одними з
найважливіших нововведень у новій архітектурі державного
фінансового менеджменту.
Ефективність функцій та повноважень незалежних податкових
інститутів досягається шляхом дотримання основних принципів. У
лютому 2014 р. Рада ОЕСР прийняла Рекомендацію щодо принципів
незалежних фіскальних інститутів [5]. При цьому країни-члени ОЕСР
визнали потенціал НФІ в рамках ОЕСР та в усьому світі для
посилення фіскальної дисципліни, сприяння більшій прозорості
бюджету та підзвітності й підвищенню якості публічних дебатів щодо
вибору фіскальної політики. Потенційна позитивна роль НФІ
визнається в Рекомендації ОЕСР з питань бюджетного управління
(2015 р.) [6].
НФІ суттєво різняться з точки зору їхніх положень щодо
управління, повноважень та функцій, розпоряджень керівництва,
персоналу та бюджету залежно від національного інституційного
середовища. Переважна більшість (89 %) НФІ ОЕСР створюється й
регулюється нормами базового національного законодавства.
Більше половини НФІ є установами, що створюються за моделлю
податкової ради і відповідальні перед органами виконавчої
влади [1]. Близько третини інститутів створюються за незалежною
моделлю парламентського бюджету, приділяючи більше уваги
наданню парламентського нагляду за бюджетом та підтримці роботи
головного бюджетного комітету. Існують також інститути, які
пов’язані з національними інститутами з аудиту або національними
банками.
ЄС визначає незалежні фіскальні інститути як позапартійні
державні органи, крім центрального банку, уряду чи парламенту,
спрямовані на сприяння стабільним державним фінансам за
допомогою різних функцій, включаючи контроль за дотриманням
фіскальних правил, виробництво або схвалення макроекономічних
прогнозів для бюджету, та / або консультування уряду щодо питань
фіскальної політики [3]. Ці інститути спочатку фінансуються з
державних коштів та функціонально незалежні від фіскальних
органів. Слід відзначити, що НФІ створювалися як частина більш
широкого пакету реформ, більшість з яких – реформи управління
бюджетом.
Функціонування НФІ визначено законодавством Європейського
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Союзу. У Директиві Ради 2011/85/ UE від 8 листопада 2011 р. Про
вимоги до бюджетних рамок держав-членів зазначалося, що
моніторинг фіскальних правил «повинен базуватися на надійному та
незалежному аналізі, проведеному незалежними органами чи
органами, наділеними функціональною автономією стосовно
фіскальних органів держав-членів» [4]. Також було висвітлено
легітимність використання макроекономічних та бюджетних
прогнозів, наданих незалежними органами. Більше того, в
Регламенті (ЄС) № 473/2013 Європейського Парламенту та Ради від
21 травня 2013 р. «Про загальні положення про моніторинг та оцінку
проектів бюджетних планів та забезпечення корекції надмірного
дефіциту держав-членів у зоні євро» було зазначено, що
«неупереджені та реалістичні макроекономічні прогнози можуть
надаватися незалежними органами або органами, наділеними
функціональною автономією стосовно бюджетних органів державичлена, і які спираються на національні правові норми, що
забезпечують високий ступінь функціональної автономії та
підзвітності» [4, р. 12].
Нові вимоги ЄС (фіскальна угода, «пакет шести», «пакет двох»)
закликають НФІ контролювати дотримання національних правил
фіскальної політики, оцінювати чи виробляти макроекономічні та
бюджетні прогнози. Як рекомендувалося в доповіді п’яти
президентів, Європейська комісія у жовтні 2015 р. вирішила створити
перший
наднаціональний
НФІ
–
Європейську
податкову
адміністрацію (EFB), щоб оцінити впровадження фіскальних правил
ЄС, консультувати Комісію з фіскальних питань у зоні євро в цілому і
співпрацювати з національними податковими радами державчленів [7, р. 12].
Наприкінці 2015 р. офіційно створено Незалежну мережу
фіскальних установ ЄС (НФІ ЄС), яка є добровільною і всеосяжною
установою, відкритою для всіх незалежних фіскальних наглядових
органів, що діють в ЄС [8]. Членами Мережі на початку 2018 р. є 27
НФІ.
В Україні є доцільним створення незалежного фіскального
інституту одночасно із запровадженням фіскальних правил щодо
збалансування державного бюджету протягом економічного циклу.
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СЕРЕДОВИЩЕ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ В УКРАЇНІ ТА
ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ
Основою прийняття управлінських рішень має бути якісно
проведений аналіз середовища діяльності університету, насамперед
зовнішнього. Його проведення – завдання менеджерів, відповідних
підрозділів та «інтелектуалів» університету.
Університети є суб’єктами, які надають відповідні освітні
послуги, які можуть носити безпосередньо платний для абітурієнтів
характер (в цьому випадку ВНЗ виступає суб’єктом ринку освітніх
послуг), або бути для абітурієнтів бюджетно-трансфертними
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(безоплатними). Практично кожний державний університет в Україні
працює як з “бюджетними”, так і з “контрактними” студентами.
Університети конкурують між собою за обидві категорії абітурієнтів.
Позиції університету на ринку освітніх послуг, його
конкурентоспроможність залежить від зовнішніх та внутрішніх
чинників. Для українських університетів найбільш актуальними
проблемами зовнішнього середовища є, на наш погляд, динаміка
місткості ринку освітніх послуг та державна регуляторна політика.
Місткість ринку вищої освіти в Україні знаходиться під впливом
ряду факторів: демографічна ситуація; реальні доходи людей;
здатність абітурієнтів до складання ЗНО, їх стандарти; настрої
батьків та абітурієнтів щодо вибору країни отримання вищої освіти;
політика держави щодо кількості бюджетних місць в державних ВНЗ
тощо. Тенденцією є зменшення фізичної місткості даного ринку в
Україні.
Державна регуляторна політика включає ряд важливих
моментів: загальне фінансування, розподіл фінансування, правила
прийому, умови ліцензування та акредитації тощо. Використання
порядку розподілу бюджетних місць між ВНЗ за показниками ЗНО
абітурієнтів на перший погляд є достатньо логічною ідею. Проте
вона має свої недоліки, тому що не враховує різниці потенціалів
шкіл, можливостей батьків у підборі та фінансуванні репетиторів,
доходи сімей, регіональні особливості.
Практичні
аспекти
маркетингового
управління
для
університетів полягають насамперед у наступному: по-перше, це
наявність відповідного стилю мислення, стилю управління з боку
менеджерів; по-друге, це ефективність використання певного
комплексу маркетингових інструментів в управлінні університетом.
Щодо особливостей використання університетами України
окремих маркетингових інструментів:
- товарна політика. Період використання екстенсивних
стратегій університетами – за рахунок збільшення кількості
спеціальностей – є практично завершеним. Університети стали
достатньо широко універсальними. При цьому їм не завжди вдалося
досягнути необхідного фінансового результату – як з точки зору
рівня доходу, так і з точки зору рентабельності. Інші складові
«товарних
лінійок»
університетів
залишаються
відверто
другорядними.
- цінова політика. Напевно більшість ВНЗ України,
враховуючи орієнтацію на виживання, застосовують цінову політику
«обережності», політику орієнтації на конкурентів. У верхньому
ціновому сегменті працює лише невелика кількість ВНЗ. Тобто в
цілому система ціноутворення є достатньо простою, орієнтованою
насамперед на забезпечення контингенту. Окремі ВНЗ схоже
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працюють з цінами без достатнього врахування вимог
рентабельності.
- позиціювання та маркетингові комунікації. Аналіз
показує, що ВНЗ, як правило, або досить мало приділяють уваги
питанню позиціювання, або фактично ігнорують його. Це не
відповідає
сучасним
стандартам
ринкового
управління
організаціями. Відомо, що важливою передумовою досягнення своїх
цілей в умовах конкуренції є щонайменше представлення споживачу
особливостей, відмінних якостей своїх товарів та послуг. Щодо ВНЗ,
то фактично ми в багатьох випадках спостерігаємо своєрідний
варіант «непублічного позиціювання за ціною».
Невизначеність позиції в свідомості абітурієнтів та їх батьків
щодо відмінностей у наданні освітніх послуг певним ВНЗ є
проблемним фактором для нього. Хоча треба визнати, що пошук
моделі позиціювання для університету відрізняється від аналогічної
роботи в бізнес-організації. Менеджерам університетів треба знайти
«щось своє» – реальне, чітке, довгострокове, важливе для
абітурієнтів та їх батьків. Менеджерам тут є над чим думати та
дискутувати. Зазначимо також, що відсутність стратегії позиціювання
може негативно відбиватися на фінансово-інвестиційній діяльності
ВНЗ. Розподіл фінансових ресурсів, інвестування, навіть в умовах
обмежень, повинні бути концентрованими, виходити з необхідності
розвитку конкретно визначених потенційних та реальних переваг
ВНЗ відносно його ринкових конкурентів.
Для деяких університетів вже тільки їх вік, їх історія – є
важливим елементом їх іміджу, їх сприйняття споживачами освітніх
послуг. Назви таких вузів є широко відомими для споживачів,
чимало людей з «кола спілкування» абітурієнтів отримували освіту в
таких ВНЗ. У “відносно молодих” ВНЗ ситуація є дещо іншою. Тому
треба правильно визначити комунікаційні акценти та побудувати
відповідну систему управління комунікаційним процесом. Через
систему комунікацій потрібно інформувати споживачів про товарний
асортимент та можливості ВНЗ, формувати у них уявлення про його
можливі переваги (особливості). При цьому є важливим, аби це були
системні, послідовні, довготривалі акції.
Університетам, насамперед ринково орієнтованим, для
досягнення
успіхів,
тактичної
та
стратегічної
конкурентоспроможності потрібно послідовно розвивати свої
системи маркетингового управління.
В
адміністративній
структурі
університету
доцільно
функціонування спеціального підрозділу – відділу (управління)
маркетингу. Необхідно правильно «вписати» маркетинговий
підрозділ в загальну систему управління вузом. «Вертикаль» має
передбачати підпорядкування керівника відділу маркетингу першому
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проректору або іншому проректору. Те, як будуть формуватися
«горизонтально-матричні» зв’язки (зв’язки відділу маркетингу з
іншими структурними підрозділами) залежить, перш за все, від того,
які функції будуть покладені на відділ маркетингу, якою буде його
внутрішня структура.
У рамках відділу маркетингу ВНЗ доцільно створити два
сектори: інформаційно-аналітичний та сектор маркетингових
комунікацій.
Інформаційно-аналітичний сектор повинен якісно виконувати
два основних завдання:
1) формувати необхідну інформацію щодо стану зовнішнього
середовища
діяльності
ВНЗ
(абітурієнти,
ВНЗ-конкуренти,
організації-роботодавці тощо) та його внутрішнього середовища
(студенти, викладачі, співробітники);
2) формувати пропозиції щодо вдосконалення діяльності ВНЗ,
зокрема щодо його стратегії, позиціювання, товарної, цінової,
навчальної та іншої діяльності.
Сектор
маркетингових
комунікацій.
Його
основними
завданнями можна визначити:
1) інформування цільової та контактних аудиторій про освітні
послуги ВНЗ (створення рекламної продукції, управління сайтом
ВНЗ, робота в соціальних мережах, зв’язки з громадськістю);
2) доведення до цільової та контактних аудиторій переваг ВНЗ,
переконання цільової аудиторії в доцільності користування
послугами ВНЗ;
3) організація днів абітурієнта та інших заходів, розробка та
сприяння впровадженню “фірмового (вузівського)” стилю (логотип,
оформлення будинків, приміщень, атрибутика);
4) робота з бізнес-середовищем та іншими роботодавцями,
підтримка контактів з випускниками.
Щодо керівника відділу маркетингу, то його основними
функціями можуть бути визнані організація діяльності відділу,
розробка планів маркетингової діяльності ВНЗ, розробка бюджетів
маркетингу, забезпечення реалізації планів маркетингу, надання
пропозицій керівництву ВНЗ щодо вдосконалення маркетингової та
діяльності вузу в цілому.
В цілому, ефективна організація маркетингової діяльності вузу
як в рамках спеціального управлінського підрозділу, так і в рамках
всієї системи управління вищим навчальним закладом, може
сприяти підвищенню рівня його конкурентоспроможності.
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РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ
Інноваційний розвиток країн світу та країн-членів ЄС зокрема
перш за все відображає Глобальний інноваційний індекс (Global
Innovation Index, GII), який розроблено спільними зусиллями
Корнелльського університету США, Всесвітньою організацією
інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization,
ВОІВ) та міжнародною бізнес-школою INSEAD (Institut Europeen
d’Administration des Affaires). GII відображає інноваційні можливості
країн світу, та представляє широке бачення інновацій, які є
рушійною силою економічного зростання і процвітання, оскільки
виходить за межі традиційного аналізу рівня ДіР. Кращі десять країн
у 2016-2017 рр. за підсумками оцінювання Глобального
інноваційного індексу представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Лідери Глобального інноваційного індексу 2016-2017 рр.
Місце
Країна
2016
Країна
1
Швейцарія
66,28
Швейцарія
2
Швеція
63,57
Швеція
3
Велика Британія
61,93
Нідерланди
4
США
61,4
США
5
Фінляндія
59,9
Велика Британія
6
Сінгапур
59,16
Данія
7
Ірландія
59,03
Сінгапур
8
Данія
58,45
Фінляндія
9
Нідерланди
58,29
Німеччина
10
Німеччина
57,94
Ірландія
39/38
Польща
40,22
Польща
57/50
Україна
35,72
Україна
Джерело: складено автором за даними [4]

2017
67,69
63,82
63,36
61,4
60,89
59,69
58,7
58,49
58,39
58,13
41,99
37,62

Лідером рейтингу шостий рік поспіль є Швейцарія – країна з
одним із найвищих валовим національним доходом на душу
населення на рівні 58 551 дол. США [4, С. 17]. Швейцарія застосовує
наразі наступні інструменти для стимулювання інноваційного
підприємництва [1, С. 180]:
- Венчурні інвестиції, що вкладаються на ранній стадії реалізації
інноваційного проекту становили у 2017 р. 909 млн.
швейцарських франків. Комісія з технологій та інновацій (CTI)
здійснює фінансову підтримку МСП на проведення ними ДіР і
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подальшу комерціалізацію результатів ДіР у вигляді грантів, а
також надає консультаційні послуги з метою розвитку бізнесу;
- Перевага у венчурному фінансуванні надається компаніям, що
реалізують технологічні інновації, захищені міжнародними
патентами, оскільки це спрощує ведення міжнародної торгівлі
об’єктами їх інтелектуальної власності та оцінку проекту;
- SWITCH – є учасником дослідницької інфраструктури GÉANT
Consortium та NRENs. Спільнота GÉANT складається з
європейських Національних дослідницьких та освітніх мереж
(NRENs), які працюють разом, має підтримку DANTE and
TERENA. GÉANT розробляє і керує великими мережевими
інфраструктурами, що сприяє досягненню передового досвіду
в галузі досліджень та освіти та допомагає усунути «цифровий
розрив» між країнами-учасниками;
- Асоціація
трансферу
технологій
«SwiTT»
забезпечує
кооперацію наукового та приватного сектора у ДіР.
Другою передовою країною є Швеція, яка також надає значну
підтримку для розвитку інноваційного підприємництва [1, С. 196]:
- Надається підтримка для інвестицій в інфраструктуру для ДіР,
доступу до Інтернету у розмірі 15 % від загальних витрат
проекту;
- Надається державне фінансування за участі акціонерної
компанії «Інноватіунсбрун АБ» МСП для отримання
консультативних послуг у сфері ДіР на суму 200 тис. євро до
трьох років;
- Департамент інноваційних систем надає фінансову підтримку
МСП (50% від загальних витрат на три роки) для тимчасового
працевлаштування висококваліфікованого персоналу для
роботи у сфері ДіР;
- МСП можуть отримати до 50 % необхідної суми від ALMI
Företagspartner AB, що є кредитною компанією з відділеннями у
21 регіоні Швеції. Позики надаються для розробки нової
продукції, захисту інтелектуальної власності, маркетингових
досліджень;
- Шведський фонд промислового розвитку (Industrifonden) є
урядовою організацією, яка здійснює фінансування венчурного
капіталу;
- Департамент інноваційних систем (державна агенція VINNOVA)
надає фінансову підтримку фундаментальних досліджень зі
100 % покриттям витрат, прикладних досліджень – до 50 %
вартості, експериментальних розробок – від 25 до 40 %,
новоствореним інноваційним підприємствам – до одного млн.
євро.
Для України з огляду на перспективи інтеграції у ЄС та участі у
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європейському дослідницькому просторі доцільним є вивчення та
адаптація досвіду європейських країн, зокрема тих, де розвиток
інноваційного підприємництва відбувається в умовах обмежених
фінансових ресурсів та за наявності істотного науково-технічного
потенціалу. Зокрема, у Польщі інфраструктура підтримки
інноваційного підприємництва є розгалуженою і різноманітною, що
дозволяє вирішувати актуальні проблеми науково-технічної
діяльності та узгоджувати інтереси сторін у розвитку МСП. З огляду
на недостатнє фінансування інноваційної діяльності з державного
бюджету в Україні, низьку активність вітчизняних підприємців у
поданні заявок на залучення коштів з програм технічної допомоги
ЄС, також корисним є досвід Польщі у розв’язанні фінансових
проблем інноваційних підприємств. Наприклад, Любельський фонд
розвитку було засновано за ініціативи інститутів, що зацікавлені у
економічному зростанні регіону, серед яких варто виділити таких
співзасновників: органи місцевого самоврядування, банківські
установи, торгово-промислова палата. Така організаційна форма
Фонду дала можливість об’єднати зусилля місцевої влади,
фінансового сектора та підприємців у активізації інноваційної
діяльності воєводства. Фонд регіонального розвитку виконує
функцію регіональної фінансової інституції для підприємств малого й
середнього бізнесу. Місія Фонду полягає у забезпеченні соціальноекономічного розвитку регіону, зокрема підтримці сектора МСП
через фінансування інвестиційних та інноваційних проектів цих
підприємств [2; 3]. Також уряд Польщі надає підтримку для розвитку
інноваційного підприємництва шляхом [1, С. 181]:
- відшкодування до 50 % витрат для МСП на придбання нових
технологій, які застосовуються у виробництві нової або
вдосконаленні
існуючої
продукції
чи
послуг
і
не
впроваджувалися на світових ринках упродовж останніх п’яти
років.
- надання грантів за програмою «Патент-плюс» для покриття до
90 % витрат наукових організацій, ВНЗ на іноземне
патентування.
- кредитування для проектів, де витрати на впровадження
технології становлять не менше 25 % (2 млн євро) банком
національної економіки за рахунок національних коштів і
фондів ЄС.
Політика розвинених країн спрямована на створення
сприятливого
середовища
для
науково-технологічного
та
інноваційного розвитку, у процесі якого важлива роль надається
державі.
Вона
полягає
у
генеруванні
системи
правил
функціонування суб’єктів науково-технологічного ринку та контролі
дотримання їх виконання через формування сприятливого
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інституційного середовища та інноваційної інфраструктури. Досвід
провідних європейських країн доводить, що розвиток наукового та
технологічного потенціалу залежить від інституційних факторів.
Інституційні системи розвинутих країн утворили розгалужені
структури та механізми їх підтримки, які забезпечують відносно
низькі трансакційні витрати у ринковому середовищі. Тому,
розбудова розгалуженої та ефективної системи інфраструктурного
забезпечення інноваційної діяльності в Україні сприятиме
налагодженню цивілізованих відносин у цій сфері, розвитку ринку
інноваційної продукції та забезпечить конкурентоспроможність
країни на світовому ринку.
Використана література:
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3. Інновації в Україні: Європейський досвід та рекомендації для
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регулювання інновацій в Україні»
4. Cornell University, INSEAD, and WIPO (2017) : The Global
Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World, Ithaca,
Fontainebleau, and Geneva. https://www.globalinnovationindex.org/
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кандидат економічних наук, ст. викладач,
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
ТУРИСТИЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ЧИННИК
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ
Внесок туризму у світовій ВВП в 2017 році склав $8,3 трлн,
або 10,4 % (Дослідження Всесвітньої ради з туризму та подорожей).
Згідно з прогнозами, до 2028 року внесок туризму у світовий ВВП
складе вже $12,5 трлн, або 11,7 % від загального обсягу.
Сфера туризму охоплює багато галузей економіки (майже 50
суміжних галузей) і створює додаткові робочі місця. У 2017 році
Україну відвідало більш ніж 14,3 млн. іноземних громадян, з них
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службові, ділові та дипломатичні поїздки здійснили – 33,3 тис. чол.,
туристичні – 172,8 тис. чол., у приватних справах приїхало – 13,0
млн. чол. [1].
Однак, не зважаючи на ці великі цифри, впродовж останніх 10
років розвиток сфери туризму в Україні характеризувався більш
негативною динамікою ніж позитивною.
Для підприємця в туристичному бізнесі головним ресурсом є не
стільки земля, праця чи капітал, хоча і вони мають свій вагомий
вплив, а його вміння господарювати, знати психологію споживача
туристичного продукту, розуміти суспільні потреби в туристичному
бізнесі.
Підприємницька діяльність в туристичній сфері має певні
особливості:
 Складає «невидимий експорт».
 Cтворює і розвиває індустрію туризму.
 Ринковесередовищетуристичногобізнесумаєособливийкульт
урологічний, інтелектуальний характер.
 Надання туристичних послуг обумовлено договором купівліпродажу конкретного туру.
 Підприємництво в туризмі піддається значному впливу
зовнішніх ефектів.
 Туристичні послуги і турпродукти не можуть накопичуватися
і зберігатися для подальшого споживання.
Для
розвитку
туристичного
підприємництва
повинні
дотримуватися такі умови:
 стабільність державної економічної і соціальної політики;
 пільговий податковий режим для соціальних видів туризму;
 розвинена інфраструктура підтримки підприємництва;
 гнучкий ринковий механізм участі туризму в глобалізацій них
процесах і в інтеграції України в європейські та світові економічні
структури.
Україна має великий потенціал, і володіє практично всіма
курортними
ресурсами:
природними
термальними водами,
гідроресурсами, лікувальними грязями, хвойними змішаними лісами і
морським узбережжям.
При цьому розвиток в’їзного та внутрішнього туризму здатен
внести значний вклад в соціально-економічний розвиток країни. Він
підштовхує до розвитку і інші галузі економіки, і, в першу чергу,
однією з найбільш високодохідних – сфери послуг. Завдяки нашому
географічному положенню і наявних природних багатств є всі
можливості для екологічного, спортивного, паломницького,
етнографічного, сільського, гастрономічного та багатьох інших видів
туризму.
Туризм – це також спосіб просування України у світі.
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1. В’їзний туризм сьогодні дасть змогу збільшити сальдо
торгового балансу.
2. Вливання нових інвестицій приводить до поліпшення
інфраструктури держави.
3. Розвиток туристичної галузі призводить до появи нових
робочих місць.
4. Галузь при цьому використовує природні та історикокультурні ресурси, які вже існують, що забезпечує їх
розвиток та відновлення [2].
В умовах глобалізації у туризмі Україна повинна зробити
туристичну індустрію однією з пріоритетних галузей економіки.
Проте, інтеграційний процес на відповідних напрямках полягає у
впровадженні європейських норм і стандартів в освіті, туризмі,
поширенні власних культурних і науково-технічних здобутків у ЄС. У
кінцевому результаті такі кроки спрацьовуватимуть на підвищення в
Україні європейської культурної ідентичності та інтеграцію до
загальноєвропейського інтелектуально-освітнього та науковотехнічного середовища [3].
Саме держава повинна взяти на себе роль ініціатора та
об’єднати підприємства туристичної індустрії, що дасть можливість
ефективно та максимально реалізувати визначені нами вище
завдання. Перед туристичною індустрією України в умовах
сьогодення гостро стоїть питання пошуку нових підходів і
можливостей
для
підвищення
ефективності
діяльності
її
підприємств.
Використана література:
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ
ПОЛІТИКИ ЗА КРИТЕРІЄМ СТАБІЛЬНОСТІ
Оцінювання макроекономічної політики може відбуватись за
різними критеріями. Наприклад, можна припускати, що таким є
критерій європейської інтеграції.
На наш погляд, більш обґрунтованим підходом до оцінювання
є той, що узгоджується зі змістом феномену (і поняття)
«макроекономічна політика». Цей зміст безпосередньо пов’язаний з
процесом стабілізації. Маємо на увазі те, що макроекономічна
політика покликана забезпечувати стабільність національної
економіки. Йдеться про формування за участі уряду таких
співвідношень
(макроекономічних
пропорцій)
та
зв’язків
макроекономічних процесів, які гарантують її (економіки) цілісність.
Інструментарій оцінювання, зазвичай охоплює дві складові:
теоретичну та прикладну. Теоретичний інструментарій може
репрезентувати фундаментальна гіпотеза (ідея), покладена в основу
алгоритму оцінювання. У нашому випадку, це гіпотеза про те, що
зміст макроекономічної політики – це забезпечення руху в бік
макроекономічної стабільності. Прикладний інструментарій – це
особливі методики, показники, індикатори оцінювання, використання
яких дає можливість кількісно визначити результативність
макроекономічної політики.
Ми припускаємо, що цілком прийнятними для оцінювання
макроекономічної політики є інтегральні показники остільки, оскільки
йдеться про національну економіку. Нагромаджено значний досвід
застосування інтегральних індексів в оцінюванні національних
економік, наприклад, при
побудові міжнародних рейтингів
конкурентної спроможності, сприяння розвитку бізнесу, людського
розвитку тощо. Існують та практично використовуються вітчизняні
методики оцінювання з використанням інтегральних індексів [1].
Практика застосування останніх свідчить про такі головні роблеми
оцінювання:
- відбір релевантних індикаторів, через які розкривається зміст
(призначення, природа) оцінюваного явища,
- використання адекватного алгоритму нормування, зазвичай,
різновимірюваних показників, з яких формується інтегральний
індекс,
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- визначення обгрунтованих вагових коефцієнтів для окремих
складників іннтегрального індексу,
- наявність співставної статистичної інформації для розрахунку
окремих показників та інтегрального індексу за якомога довший
період часу з метою досягнення більшої обгрунтованості висновків
за результатами оцінювання.
Вирішенню першої проблеми – відбору релевантних
індикаторів – сприяє власне розвиток макроекономіки як науки з
особливим інструментарієм моделювання. Маємо на увазі те, що
індикатори стабілізації будуть такими, які маємо уявлення про
макроекономічну стабільність. Показовим є приклад базової нової
кейнсіанської моделі, в структуру якої, зазвичай, імплементується
рівняння, яке віддзеркалює правило політики уряду з таргетованими
змінними [2].
Друга й третя з зазначених проблем вирішуються шляхом
вдосконалення статистияної теорії та практики.
Четверта
проблема,
окрім
вирішення
технічних
та
організаційних питань, передбачає наявність політичної волі та
зацікавленості у адекватному оцінюванні макроекономічної політики
самим урядом.
Нами була здійснена спроба побудови інтегрального індексу
стабільності публічного сектору національної економіки [3]. Його
стабільність,
відповідно,
рівень
гарантованості
(безпеки)
створюваних
у
ньому
публічних
сервісів
безпесередньо
віддзеркалює якість макроекономічної політики.
Для побудови інтегрального індексу було відібрано 12
індикаторів з пятьох сфер створення публічних сервісів, а саме:
інфраструктури (виробничої та фінансової), гарантування соціальної
справедливості, безпеки життя, освіти та охорони здоровя.
Результати розрахунку інтегрального індекса за десять років подано
на рис. 1.

Рисунок 1. Динаміка інтегрального показника стабільності
публічного сектору за українськими даними
(розраховано самостійно)
189

Рисунок ілюструє, те що кращі показники стабільності
публічного сектору, відтак, і показники якості макроекономічної
політики припадають на 2007-2008 роки. Ці показники суттєво
погіршувались двічи – у кризовому 2009 р. та на початку військової
агресії у 2014 р. Продовження оцінювання макроекономічної
політики за запропонованим або більш досконалим інтегральними
може не лише задовольнити дослідницький інтерес, а й мати
практичне застосування в діяльності органів загальнодержавного
управління.
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при Президентові України, м. Київ
ЗОВНІШНІ ЗАГРОЗИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Розвиток громадянського суспільства в більшості країн світу
надає великі можливості для подальшого розвитку будь-якої
спільноти.
Існуючі світові центри глобального впливу мають більш реальні
політичні, економічні й інші ресурси, а також володіють досить
ефективними механізмами їхнього використання в певних інтересах.
Незалежність світових центрів глобального впливу відносна,
так як на їхню діяльність впливають найбільш розвинені в
економічних відносинах окремі держави або їх союзи, а також
транснаціональні компанії.
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Проте, у цій множинні ідей та плюралізмі політичних поглядів,
нажаль, є всі можливості для аналогічного розвитку та застосування
проектів антигромадянського суспільства, що безпосередньо
впливає на стабільність і суспільний спокій.
В сьогоденному світі за умови більш активної відкритості
кордонів виникають нові загрози для національної безпеки,
економічного розвитку, демократії та суверенітету, які прийняли
форму відповідних кримінальних транснаціональних структур, які
займаються традиційним видом діяльності – відмиванням грошей,
міжнародним тероризмом та наркобізнесом, що має серйозний
вплив на стан економічної безпеки будь-якої держави.
Такі виклики вимагають від світової спільноти, як і від окремих
країн відповідних дій щодо організації належної системи супротиву.
Міжнародні аспекти загроз.
На сьогоднішній день більш значимим за своїми негативними
наслідками є міжнародний тероризм, форми та методи якого
викликають глибоке занепокоєння.
Організовані кримінальні групи розповсюджують свою
діяльність на всю земну кулю та у всі сфери життєдіяльності. За
останній час головною метою їх інтересів є країни з демократією, що
розвивається. Все це відбувається за рахунок уразливості системи
державної влади та стану їх взаємозв’язків з інститутами
громадянського суспільства, і як наслідок – слабкості системи
громадського контролю за діяльністю органів публічного управління.
Реальний вплив на формування напрямків державної політики,
особливо в сфері розвитку економіки, окремих галузей
промислового виробництва, в тому числі в оборонної промисловості,
розвитку біологічних та медичних досліджень, які направлені на
більш широкі кола застосування, надає можливості організації
відповідного контролю та корегування державної політики з точки
зору задоволення інтересів зазначених міжнародних структур.
Яскравим прикладом впливу на застосування таких елементів
міжнародного тероризму, як застосування озброєного контингенту та
військової техніки проти волі місцевого населення або окремих
категорій суспільства з одночасним знищенням промислових
підприємств, відповідної інфраструктури є Сирія, країни Афріки,
східна частина України тощо.
Відволікання та перерозподіл відповідних фінансових ресурсів
з державного та місцевих бюджетів задля проведення військових
операцій наносить суттєвий удар по стану соціально-економічного
розвитку суспільства таких країн.
Другим фактором впливу на стан економічної безпеки,
особливо для умов України, є відмивання грошей.
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Рівень корупції досяг загрозливих масштабів. Проте, ці процеси
породили таке явище як необхідність легалізації отриманих грошей.
Як зазначають статистичні дані, сьогодні на руках у суспільства є
достатня грошова маса для відповідного їх внесення в розвиток
економіки держави. Але більшість з цих грошей добута незаконним
шляхом і без впровадження механізму здійснення легалізації та
дієвої системи фінансового та податкового моніторингу, такі гроші не
можуть працювати на законному рівні. Саме за цих обставин всі
незаконні грошові ресурси або перебувають у «неробочому стані»
або виводяться закордон на офшорні рахунки, вкладаються у
незаконний бізнес.
Електронне декларування, яке було застосовано в Україні,
надало лише перший позитивний крок для подолання проблеми
відмивання грошей. Для подальшої роботи є вкрай необхідним
запровадження системи за принципом: «кожна гривня має бути
проконтрольована від початку до кінцевого застосування».
Формування такої системи не буде правильною, якщо її не
застосовувати з рівня органів місцевого самоврядування. Більш
відкритим та доступним є спільний діалог і механізм відповідальності
між громадянином і органом влади саме на рівні місцевого
самоврядування
Першими спробами створення зазначеного принципу став
початок процесу децентралізації, якій вже протягом останніх років
набирає відповідну вагу у суспільстві.
Ця система надасть можливість контролювати всю грошову
масу, завдяки чому можливим буде і справедливий розподіл
фінансових ресурсів до конкретного застосування, регулювання
витрат в сфері соціальних проектів, в сфері пенсійного забезпечення
тощо.
Більш ефективним запровадження контролю за фінансовими
ресурсами буде при умові включення до цього проекту більшості
країн міжнародної спільноти.
Дієвий контроль за оборотом фінансових ресурсів потребує
формування відповідних організаційно-правових структур як на
національному, так і на наднаціональному рівні.
Практика налагодження взаємовигідних стосунків на рівні
роботи наднаціональних структур показує позитивні результати в
плані досягнення уніфікованих показників подолання негативних
явищ, плідну координацію та обмін.
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ДЕТЕРМІНАНТИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВНИХ
ФІНАНСІВ
Створення ефективної та конкурентоспроможної економіки
вимагає системного реформування державних фінансів, проблеми і
суперечності розвитку яких сьогодні є ключовими ризиками для
швидкого посткризового відновлення економіки України. Під дією
об’єктивних економічних наслідків фінансово-економічної кризи стан
державних фінансів України в останні роки стабільно погіршується, а
ефективність бюджетних механізмів знижується. Без виявлення
детермінантів стану державних фінансів, котрі можуть призводити як
до негативних наслідків, так і мати позитивний вплив, не можливо
розробити дієву програму заходів щодо підвищення ефективності
функціонування системи державних фінансів.
В сучасних умовах Зведений бюджет України перебуває під
впливом низки негативних внутрішніх і зовнішніх факторів,
посилення дії яких відображається у рівні бюджетного ризику.
Реалізація останніх призводить до зниження стійкості державних
фінансів, оскільки через бюджети перерозподіляється левова
частина фінансових ресурсів. Доходи бюджету надходять у
безоплатному і безповоротному порядку відповідно до бюджетної
класифікації та бюджетно-податкового законодавства країни.
Дохідна частина бюджету формується шляхом вилучення частини
створеного в процесі суспільного виробництва ВВП на користь
держави.
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Варто зазначити, що в сучасних умовах дохідна складова
Зведеного бюджету характеризується стійкою тенденцією зростання
абсолютних показників – за останні роки відбулося її збільшення у
4,8 рази. Значну частку в структурі доходів Зведеного бюджету
займають податкові надходження – близько 80 %, що говорить про
високе податкове навантаження на суб’єктів господарювання в країні
та необхідність розширення неподаткових джерел фінансування
державних видатків. В основу сучасної податкової політики
покладено орієнтир на вилучення фінансових ресурсів з реального
сектору економіки та забезпечення покриття видаткової частини
бюджетного
фонду.
Посилення
податкового
навантаження
негативно впливає на корпоративний сектор – стримує
підприємницьку активність та формує настрої щодо посилення
тінізації бізнесу. Зниження ставок за ключовими податками і
відносне зменшення податкового навантаження перекреслюється
підвищенням активності контролюючих органів, що характеризується
зростанням розмірів штрафних санкцій і супроводжується
вилученням фінансових ресурсів, необхідних підприємствам для
забезпечення їх поточної та інвестиційної діяльності.
Не можна оминути увагою й той факт, що між податковими і
неподатковими надходженнями існує обернений зв’язок – якщо
надходження від податків збільшуються, то обсяги неподаткових
надходжень, навпаки, зменшуються. Така залежність пояснюється
тим фактом, що при зростанні податкових надходжень відпадає
потреба у пошуку додаткових джерел наповнення бюджету. Якщо ж
спостерігаються спадні тенденції в частині мобілізації податкових
надходжень чи існує несприятливий прогноз щодо досягнення їхніх
запланованих обсягів, то владні структури активізують діяльність
щодо наповнення дохідної частини бюджету за рахунок
нефіскальних надходжень.
Які ж можна виділити детермінанти фінансової стійкості
державних фінансів? На нашу думку, залежно від джерел впливу на
фінансову стійкість державних фінансів варто розрізняти:
по-перше, політичні детермінанти – спричинюють вплив у
результаті політичних рішень уряду, пов’язаних з непередбаченим
прийняттям додаткових зобов’язань або ухиленням від попередніх
зобов’язань, у тому числі тих, які містяться в бюджетних документах
у
межах
фінансового
року
або
протягом
реалізації
середньострокової програми. Варто зазначити, що такий вплив
проявляється, зокрема, у разі збігу періоду планування бюджету з
передвиборчим періодом, коли уряд або політичні партії можуть
використовувати бюджет для демонстрації своїх популістських
прагнень, акцентуючи увагу, наприклад, на зростанні соціальних або
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військових витрат, що накладає відбиток на структуру бюджету і
ускладнює його виконання;
по-друге, соціально-економічні детермінанти – обумовлені
зміною економічних показників, що закладені в основу бюджетних
прогнозів. Наприклад, це може бути уповільнення зростання ВВП,
зростання обмінного курсу долара США та ін. Це призводить до
недосягнення
прогнозних параметрів
соціально-економічного
розвитку держави. Погіршення економічної ситуації спричинює
погіршення фінансового стану та платоспроможності платників
податків, зниження бази оподатковування, результатом чого є
поступове зростання заборгованості по платежах до бюджету та
недоотримання реальних доходів, порівняно з плановими
параметрами Закону про бюджет;
по-третє, правові детермінанти – включають у себе
протиріччя в податковому та бюджетному законодавстві, що
впливають на процеси формування, розподілу й виконання бюджету.
Систематичні порушення бюджетного процесу його учасниками –
недотримання часових рамок стадій та етапів;
по-четверте, адміністративні детермінанти – проявляють
свій вплив тимчасовими порушеннями в бюджетному процесі при
зміні посадових осіб, задіяних в такому процесі, при відсутності
необхідної й достатньої інформації для своєчасного прийняття
управлінських рішень і внесення коригувань до бюджету;
по-п’яте, організаційні детермінанти – обумовлюють збої в
проведенні процедур щодо виконання бюджету, ведуть до низького
рівня виконання учасниками бюджетного процесу їх функцій,
нецільового і неефективного використання бюджетних коштів,
розкрадання
коштів
учасниками
бюджетних
відносин
–
розпорядниками бюджетних коштів;
по-шосте, форс-мажорні обставини, зокрема військові дії,
техногенні катастрофи, природні, екологічні та інші стихійні події –
знижують доходи і збільшують видатки у зв'язку з необхідністю
ліквідації їх негативних наслідків. Враховуючі те, що такі події
можуть статися протягом бюджетного року, їх наявність обумовлює
необхідність завчасного резервування коштів і фінансування заходів
щодо запобігання настання таких подій, і власне, ліквідації наслідків
таких форс-мажорів;
по-сьоме, територіально-галузеві детермінанти: мова йде
про здатність території генерувати доходи виходячи із наявності та
галузевої структури платників податків в обсязі, достатньому для
фінансування витрат на надання суспільних послуг у передбачених
обсягах та визначеної якості. За неможливості покриття витрат
власними доходами включаються механізми міжбюджетного
регулювання. Оцінка системи розподілу фінансової допомоги
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передбачає аналіз ефективності міжбюджетних відносин з позиції
вирівнювання бюджетної забезпеченості територій і зниження
відхилень у рівнях їх соціально-економічного розвитку;
по-восьме, територіально-демографічні особливості. В
Україні
гарантується
забезпечення
соціальних
стандартів
населенню, під якими розуміється визначений рівень основних
соціальних гарантій у різних сферах його життя (доходи населення,
житлово-комунальне господарство, охорона здоров’я, освіта,
культура та спорт тощо). Так, чисельність населення, його статевовікова
структура,
якісні
показники
здоров’я,
категорії
домогосподарств
є
результатом
впливу
різноманітних
територіальних факторів, що обумовлює диференціацію у структурі
та обсязі суспільних послуг, гарантованих пільг та субсидій і,
відповідно, відмінності у потребах фінансового забезпечення
окремих територій.
Наприкінець, варто зазначити, що визначальною умовою
стійкості державних фінансів є забезпечення бюджетної безпеки
держави, чинниками, що її забезпечують є ефективність
функціонування бюджетної системи та своєчасне проходження усіх
стадій та етапів бюджетного процесу. Пильну увагу при діагностиці
показників фінансової стійкості державних фінансів слід приділяти
тим показникам, що ілюструють динамічність та адаптивність їх
фінансового механізму, а також залежність від впливу факторів
зовнішнього середовища.
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ЯКІСНИЙ РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В
АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ З ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ ЯК
ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕРГАЦІЙНОГО
ВИБОРУ УКРАЇНИ
Підприємницька діяльність є основою економічного і
соціального розвитку, вирішення соціальних проблем, подолання
бідності та забезпечення високого рівня життя громадян [1].
Cтійкий розвиток економіки України значною мірою залежить
від стану розвитку корпоративного сектора, як основи ефективного
функціонування виробничого, технологічного і трудового потенціалу,
і в тому числі на регіональному рівні. Корпоративний сектор є
рушійною силою сталого економічного та соціального зростання
країни.
Європейський ринок вимагає вищого рівня кількісного та
якісного розвитку підприємств, тому важливими розглядаються
проблеми державних механізмів впливу на корпоративне управління
в акціонерних товариствах з державною участю та їх здатність
забезпечити сталий розвиток підприємств в умовах євроінтеграції.
Українське суспільство та владні структури усвідомлюють, що
європейська інтеграція – це, насамперед, внутрішня, а не лише
зовнішня політика. Ця парадигма не знаходить достатнього
відображення в їхніх діях, щоб наблизити Україну до ЄС [2].
Загалом, ефективність системи управління державним майном
характеризує її спроможність реалізовувати стратегічні цілі
управління, забезпечувати ефективність господарювання державних
об’єктів, відповідний рівень дохідності прав власності держави та
гарантувати збереження державного майна.
Удосконалення системи корпоративного управління в
акціонерних товариствах є передумовою, яка сприятиме залученню
інвестицій у реальний сектор економіки. За даними Державної
служби статистики України, на 1 січня 2018 року в Україні
зареєстровано 14710 акціонерних товариств, із них публічних
акціонерних товариств – 2186 (табл. 1). Тобто акціонерні товариства
становлять трохи більше 6 % від загальної кількості підприємств у
країні, але тим не менше виробляють близько 85 % ВВП.
Визначення якості корпоративного управління в акціонерних
товариствах є надзвичайно важливим, особливо в країнах, що
розвиваються, оскільки такі країни не мають давніх традицій
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розбудови інфраструктури фінансових установ. В Україні існує
безліч причин для покращення якості корпоративного управління в
акціонерних товариствах з державною участю шляхом використання
кращого досвіду корпоративного управління. Виділимо три із них:
зростаючі можливості, потреба в іноземних інвестиціях та
концентрація власності. Вартість компаній, що дотримують на ринку
виваженої політики корпоративного управління, набагато вища.
Таблиця 1
Динаміка акціонерних товариств в Україні у 2010–2018 рр.
Акціонерні
2010 2011 2012
товариства
Публічні
194
926
Приватні
172
1326
Відкритого
10058 9480 7962
типу
Закритого
20502 19649 17804
типу
Товариства,
які змінюють
форму
власності
Всього
31100 30169 28748
Джерело: розраховано та складено

2013

2014

2015

2016

2017

2018

995
1334

4215
3490

4170
3494

4135
3476

3122
4348

2186
5076

7203

-

-

-

-

-

16589

-

-

-

-

-

-

8526

7966

7918

7736

7448

26121 16231 15630 15529 15206 14710
авторами за даними [3].

У науковій літературі розглядаються дві різні моделі
корпоративного управління: перша стосується до вартості моделі
акціонера, так звана англо-американська модель, де основним
завданням компанії є максимальна вартість акціонера. Друга – це
модель зацікавлених сторін, модель Рейнланда [4], з різними
групами – включаючи співробітників, клієнтів, споживачів і т. д., чиї
інтереси мають бути збалансовані.
Е. Фрімен [5] розглядає розглядає інтереси зацікавленої
сторони, як спільні, так і взаємопов'язані і по суті. Досить важко
знайти спосіб задоволення інтересів всіх зацікавлених сторін.
Простіше досягти компромісу. Першочерговою відповідальністю
менеджера є створення максимально можливих цінностей для
зацікавлених сторін. Якщо інтереси цих сторін перетинаються з
обов'язками менеджера, він повинен досліджувати проблему, щоб
узгодити ці інтереси, тобто щоб кожен отримав ще більше цінностей.
Якщо менеджери змушені йти на компроміс, то вони повинні робити
це ретельно, розглядаючи проблему як більш вагому. У процесі
створення цінностей для зацікавлених сторін, на думку Е. Фрімена
[5], менеджери повинні зрозуміти, що бізнес повністю перебуває в
царстві гуманізму. Підприємства – це людські інститути, де люди не
хочуть просто відігравати свої соціальні ролі. Управління
зацікавленими сторонами може, по суті, мати кращі наслідки для
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всіх зацікавлених сторін, оскільки воно усвідомлює, що їхні інтереси
є взаємними. Якщо одна із зацікавлених сторін керується лише
власними інтересами, а не взаємними, то вона втратить підтримку
інших, або виникне думка про створення мережі інших зацікавлених
сторін для створення цінностей. У переконання Д. Сміта [6], основна
відмінність моделі між зацікавленими сторонами та акціонерами –
«теорія зацікавлених сторін вимагає розгляду інтересів всіх
зацікавлених сторін, навіть якщо зменшити прибутковість компанії.
Тобто, згідно з теорією зацікавлених сторін, не зацікавлені сторони
можуть розглядатися як "засоби" для "завершень" рентабельності; у
межах теорії зацікавлених сторін інтереси багатьох не акціонерів
також розглядаються як "завершення".
На підставі аналізу літературних джерел, ми дійшли висновку,
що необхідно розробити якісне корпоративне управління в
акціонерних товариствах з державною участю, яке б повністю
враховувало потреби й очікування зацікавлених сторін. Подолання
очікувань зацікавлених сторін є ключовим фактором, який визначає
рівень задоволення та лояльність інших. Це є передумовою для
процесу залучення зацікавлених сторін, що розглядається однією з
основних умов успіху компанії.
Таким чином, процеси євроінтеграції економіки України є
підставою для дієвого реформування нинішньої системи
корпоративного управління у країні, результатом чого стане дієвий
захист прав усіх акціонерів та майбутніх інвесторів [7, С. 58].
Використана література:
1. Бех Н. Особливості розвитку і функціонування малого і
середнього бізнесу в Україні та світі / Н. Бех // Галицький
економічний вісник. – 2010. – № 1. – С. 16-20.
2. Європейська перспектива: тернистий шлях України до
Європи // Віче. – 2011. – № 2, січень.
3. Головне управління статистики у м. Київ. Єдиний державний
реєстр пiдприємств та органiзацiй України. Кількість юридичних осіб
за організаційними формами. АРХІВ 2007-2018 року. URL :
http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2015/ks_opfg/arh_ks_opfg
_15.htm.
4. Albert M. (1993) Capitalism vs. Capitalism, Whurr Publishers:
London.
5. Freeman R.E. (2008) Managing for Stakeholders, in Stakeholder
Theory, ed. Zakhem J.A., Palmer E.D. adn Stoll L. M., pp. 1-27,
Prometheus Books, New York.
6. Smith J.H. (2003) The Shareholder vs. Stakeholders Debate,
“MIT Sloan Management Review”, 44 (4), pp. 77-82.
7. Баюра Д.О. Корпоративне управління в Україні в умовах
199

євроінтеграції / Д.О. Баюра // Теоретичні та прикладні питання
економіки. – 2014. – Вип. 1. – С. 58. – URL :
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tppe_2014_1_7.
Mariia Saiensus,
PhD in Economics, Associate Professor,
Odessa National Economic University, Ukraine, Kyiv
THEORETICAL ASPECTS OF RESEARCH IN GLOBAL LOGISTICS
The analysis and synthesis of the existing concepts in the theory of
logistics has resulted in substantiation of the conceptual approaches to
determination of the category “global logistic system” that represents a
macrologistic system and is formed by different hierarchical structures
(governmental institutions, transnational corporations, financial and
industrial groups) within the territory of any two or more countries. With
regard to the distinctive features of functioning of the world and national
economies as a result of some manifestations of globalization, the
priority is given to the growing influence of the global logistic systems in
the course of improving the competitiveness of any business entities on
the international markets [1].
They would not pertain to the concept of a ‘global logistic system’
unless there are any structural units (engaged in resources procurement,
distribution and sales of finished products, as well as logistical
management) abroad.
From the 2000th onwards, we can observe some drastic changes
in the configuration of world supply chains. On the one part, globalization
of the world economy and an accelerated industrial development of the
Asiatic countries have led, in view of a certain slowdown of industrial
investments both in the New World and the Old World, to an elongation
of the value-added chains that are linked directly to the final demand,
first of all, of Western consumers. On the other part, the crisis of the
years 2008-2009, the economic growth of the emerging economies of
Asia and expansion of the middle stratum of the society weakened defacto their competitive advantages. All that led to inexpediency to focus
on the collapsing export markets of the advanced nations.
In the 2000th, the dynamics and volatility of the global consumer
demand turned out to depend on the world economic cycles whose
development is driven by the instruments of the finance and monetary
policy.
Addressing the reasons of the crisis of the years 2008-2009 and a
subsequent interruption of the global supply chains, we may note a
fundamental divergence (hereinafter referred to as the divergence)
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between the two main flows: the flow designating the opportunities of the
world output; the flow descriptive of global consumer demand.
By the years 2015-2016, development of the world economy and
reduction in volume of the turnover in the global supply chains had
already been due to some structural changes caused by a low demand,
reduction of the long-run trade elasticities in respect of profits, and
changes in the supply chains between China and the USA, Europe.
The main reasons are asymmetry of the world economic system
and uneven distribution of income globally restricting the demand.
Presently, among the factors of decrease in resilience of the global
supply chains are:
1. deflation originated by the excessive investments into the
production capacities of China;
2. Germany’s growing current account surplus;
3. the little dynamic potential of wages in the developing
economies;
4. economic recession caused by an off-balance of the economic
growth patterns shown by the advanced and developing economies [2].
The analysis and synthesis of the growth strategies of certain
economies whose export orientation has exhausted its potential enables
us to make conclusions as follows:
1. the growth strategies of the advanced economies resting upon
export and competition in reduction of the cost of exposures (such as
expenses for manpower and taxes) have strengthened the stand-off
between the countries reducing the synergetic effect of their interaction;
2. the global growth of the advanced economies was founded on
unstable demand and financing patterns.
From the beginning of the 2000th and onwards, in the world
economic system there can be observed a process of reshoring, i.e. the
act of partial reintroducing of some of the European and American
domestic manufacturing to their countries. In this connection, the theory
of decoupling has obtained the real empirical background for its positive
evaluation and has explained theoretically the reasonableness of an
empirical disruption of the economic cycles of development of different
countries. This effect has been achieved practically in many advances
economies worldwide, mainly for account of introduction of any new
technologies [1].
In the post-crisis period we can observe a process of institutional
fixation of decoupling related to formation of any national alliances and
even more localised logistic value-added chains, which is related to
lowering of the level of impact of the global factors. Fluctuations of
business cycles in a particular country have turned out to be determined,
to a different extent, as the case may be, by a change of the global and
national cycles.
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Lack of stability of the demand and financing patterns have led to
stagnation of consumption. In the dynamics of reduction of manpower
expenses, the competitiveness indexes showed some limitation of the
growth potential. Under the circumstances, revival of the world trade may
rest upon nationalization of the logistic supply chains and expansion of
the domestic demand [2].
The mechanism of the modern transformation of the global logistics
shall be due to a transition from the strategy of export-oriented growth to
the strategy of growth drawing upon domestic demand.
Domestic demand shall not be spontaneous. The indices of
domestic demand depend on any transformations at the national level.
Demand rests on a counter-cyclical policy that allows transforming
gradually and balancing the strategy of economic growth.
Increase of domestic purchasing power by way of starting a cycle
of growth of employment, income, and consumption, maintenance of a
balance between expenditures and investments, will allow not only
stabilizing the state of the national economy of a country, but also
forming any opportunities for a synergetic interaction lowering a stand-off
in the global supply chains [2].
Substantiation of any opportunities of revival of manufacturing
chains in the national economy allows to conclude that prolongation of
the export-oriented strategy of growth will not ensure any increase in
domestic consumption. The latter may be stimulated by means of an
increase in a portion of government expenditures, with a parallel solution
of a whole complex of tasks. These tasks are related to enhancement of
purchasing power and management of domestic demand. Solution of the
said tasks will allow lowering impacts upon net export and reducing, if
necessary, the growth of import.
The thriving competition of the highly industrialised countries in the
regional supply chains will reduce the opportunities of the resourcebased economies to get over their raw-materials export model of
development restricting the use of rent money for a ramp-up of
investments into professional development of personnel and into the
technologies.
Thus, we can draw the conclusions as follows: Contemporary
globalization formed a strong infrastructure of global commodity
exchange over the decades whose institutional and supposed
progressive core, in essence, rested on the transnational production and
trade chains. However, the world crisis showed clearly that all the
representations about the stability of the established system of trade
exchange are greatly exaggerated.
Expansion of the transnational corporations’ foothold in the national
industrial systems accumulating some particular technological orders
within the framework of a common value-added chain has not only
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weakened the economic sovereignty of certain countries, but has also
reduced the stability of the very global chains, that are sensitive to the
macroeconomic dynamics and different institutional fluctuations (an
accidental deviation and disruption in a chain).
In the context of global economy, the outcome from the situation is
developing today as a return of particular economies to protectionism, as
well as extension of the regional integration that shall lead to an increase
in efficiency of regional integration groupings as well as to a real
‘integration from below’ model and an ‘integration from above’ model,
that is replacing it gradually and representing an anti-global token of the
future changes.
Contemporary development of the theory of global logistics and
study of the system of global cooperation in trading, marketing and
production shall fall back on elaboration of macroeconomic aspects of
the stability of supply chains. A close connection between the model of
economy growth and the model of their inclusion into the global logistic
system determines the significance of global logistics transforming all the
paradigm of organisation of the foreign economic relations.
References
1. Anikin, B.A., Rudaya I.L. (2009) Autsorsing i autstaffing: vysokie
tekhnologii menedzhmenta [Outsourcing and outstaffing: high technology
management].
2. Sergeev V.I. (2015) Upravlenie tsepyami postavok: uchebnik
dlya bakalavrov i magistrov [Supply Chain Management: A Textbook for
Bachelors and Masters].
Софієнко А.П.,
аспірант,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
ФІНАНСОВА ДОПОМОГА ВІД ЄС:
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Нинішні політичні та економічні відносини між Україною та ЄС в
переважній більшості продиктовані вимогами Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони (Угода) [1]. Та аспекти макроекономічної
співпраці (глава 2) в тексті Угоди не є достатньо деталізованими.
Текст Угоди передбачає регулярний діалог щодо макроекономічної
політики та прогнозування. Україна має прагнути до «поступового
наближення своєї політики до політики ЄС», проте Угода не місить
точного правового закріплення такого прагнення.
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Фактична макроекономічна співпраця та фінансова допомога
для України зазначена в таблиці 1.
Таблиця 1
Підтримка ЄС для України, індикативний пакет допомоги
на 2014-20 роки
Джерело

Індикативні суми /
обсяг (млн євро)
1. Європейська Комісія
3,175
1.1 Допомога на розвиток (гранти)
1,565
- Річний план дій на 2014 рік
140-200
- Річний план дій на 2015-20 роки
780
- Комплексна програма «більше за більше» на 2015-20
240-300
роки
- Інвестиційний фонд сусідства
200-250
- Інструмент підтримки миру й стабільності ((IcSP)
20
- Спільна зовнішня політика й політика безпеки
15
1.2 Макрофінансова допомога (позики)
1,610
2. Європейські фінансові установи
до 8 000
2.1 Європейський інвестиційний банк
до 3 000
2.2 Європейський банк реконструкції та розвитку
5,000
Загальна сума
До 11 175
Джерело: Європейська Комісія [2].

ЄС здійснює низку програм із надання грантів, які
передбачають індикативний пакет допомоги на 2014-2020 роки. У
2014 році Європейською Комісією було затверджено Стратегічні
пріоритети Інвестиційного інструменту сусідства (Neighborhood
Investment Facility) на 2014-2020 рр. У згаданих Стратегічних
пріоритетах було виділено три основні сфери фінансування:
- покращення взаємозв’язку енергетичних та транспортних
мереж між ЄС та країнами Сусідства (у т.ч. між самими країнами
Сусідства), підвищення енергоефективності або використання
відновлювальних джерел енергії. Підтримка інвестицій, які мають
відношення до імплементації угод ЄС, включаючи угоди про
поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі (Україна, Грузія,
Молдова);
- захист навколишнього середовища, у т.ч. у контексті зміни
клімату;
- забезпечення сталого зростання шляхом підтримки малих та
середніх підприємств, соціального сектору, а також розвитку
муніципальної інфраструктури [3].
З метою підтримки макроекономічної стабільності України,
Європейський Союз надає нашій державі макрофінансову допомогу
(МФД). Зазвичай, така допомога ЄС доповнює допомогу з боку МВФ,
причому умови надання допомоги переважно збігаються. Кошти в
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рамках МФД виділяються для прямої бюджетної підтримки (покриття
поточного дефіциту консолідованого бюджету), поповнення
золотовалютних резервів Національного банку України.
На сьогодні Україні було виділено кошти в рамках трьох
програм МФД ЄС. Перша програма, загальним обсягом 610 млн.
євро (МФД І), була укладена у квітні 2013 р., друга програма (МФД ІІ)
на суму 1 млрд. євро – у травні 2014 р., третя програма загальним
обсягом 1,8 млрд. євро – у травні 2015 р.
Проведення цих позикових операцій обумовлено укладенням
меморандумів про взаєморозуміння [4; 5; 6], які охоплюють широке
коло питань, включаючи управління державними фінансами,
організацію управління та його прозорість, енергетичний сектор,
системи соціального захисту, ділове середовище та фінансовий
сектор.
Фінансова співпраця України з ЄС має низку позитивних і
негативних наслідків.
Позитивними наслідками є: впровадження реформ, метою яких
є стабілізація української економіки та повернення її на шлях
зростання; зменшення дефіциту державного бюджету та
покращення ситуації з платіжним балансом; стабілізація валютнообмінного курсу гривні і посилення банківської системи, яка дасть
можливість економіці розвиватися; збільшення золотовалютних
резервів Національного банку України, що дозволить суттєво
покривати імпорт; зростання міжнародного авторитету України, що
надасть можливість доступу до коштів інших міжнародних
фінансових організацій та приватних інвесторів; полегшення тягаря з
обслуговування зовнішнього боргу держави; реструктуризація
частини зовнішнього боргу.
Негативними результати співпраці України з ЄС є: кошти від
МВФ можуть бути витрачені не на структурні реформи; витрачання
коштів на фінансування дефіциту Державного бюджету; формування
фінансової залежності країни від зовнішніх ресурсів; зростання
зовнішнього боргу держави; умови надання позик є не однозначними
як, наприклад, підвищення тарифів, які сплачує населення, зокрема
за газ та ін.
Використана література:
1. Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011
2. Поглиблення відносин між ЄС та Україною. Що, чому і як?
Трилогія з посібників: Роз’яснення положень Угод про асоціацію та
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Поглиблених і всеохоплюючих зон вільної торгівлі між ЄС та Грузією,
Молдовою і Україною. Під редакцією Майкла Емерсона і Вероніки
Мовчан.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.taxadvisers.org.ua/user_files/ua_Deepening-EU-UKR.pdf
3. Офіційний
сайт
Представництва
України
при
Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної
енергії – Режим доступу: http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/
4. Закон України Про ратифікацію Меморандуму про
взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським
Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як
Позичальником, Національним банком України як Агентом
позичальника та Європейським Союзом як Кредитором щодо
надання Україні макрофінансової допомоги Європейського Союзу у
сумі до 610 мільйонів євро. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-18
5. Закон України Про ратифікацію Меморандуму про
взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським
Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як
Позичальником, Національним банком України як Агентом
Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором щодо
отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського
Союзу у сумі до 1 мільярда євро. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1277-18
6. Закон України Про ратифікацію Меморандуму про
взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським
Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як
Позичальником і Національним банком України як Фінансовим
агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором
(щодо
отримання
Україною
макрофінансової
допомоги
Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 800 мільйонів євро).
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/538-19
Софіщенко І.Я.,
кандидат економічних наук, доцент,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ ЯК ПРОБЛЕМА
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ СИМЕТРИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Серед напрямів секторального співробітництва, визначених
Угодою про асоціацію між Україною та країнами ЄС (далі УА),
значний потенціал підвищення інвестиційної привабливості має
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конвергенція норм заснування бізнесу. Принцип симетричного
регулювання передбачає гармонізацію українського законодавства з
європейським щодо створення та функціонування підрозділів
іноземних фірм – дочірніх компаній, філій та представництв.
Відповідно до такого підходу основні підходи до гармонізації
представлено гл. 6 УА «Заснування підприємницької діяльності,
торгівля послугами та електронна торгівля». Сторонами УА
погоджено механізми інтеграційної співпраці в інвестиційній сфері:
взаємне встановлення не менш сприятливого національного режиму
для іноземних інвесторів, ніж для вітчизняного бізнесу чи інвесторів
з третіх країн; не допущення нових дискримінаційних регуляторних
норм чи заходів у порівнянні із регулюванням, що застосовується до
власних юридичних осіб; поступова лібералізація режимів створення
підприємств, регулярний перегляд законодавства у відповідності до
їх зобов’язань за міжнародними угодами, усунення перешкод та
поліпшення режиму захисту інвестицій, процедури вирішення спорів
між інвесторами та державою. Проте, відповідно до загальної
практики в цій сфері, механізм гармонізації передбачає низку
застережень та виключень (в тому числі у розрізі окремих секторів
економіки, перелік яких містять додатки) з національних режимів
заснування підприємств в країнах-членах ЄС та в Україні. Зокрема,
обмеження національного режиму взаємних інвестицій є наслідком
правових та технічних відмінностей між країнами, а також
необхідністю здійснення пруденційного нагляду (зокрема, в сфері
надання фінансових послуг) [1].
Виключення з національного режиму щодо ПІІ виступають
інвестиційним бар’єром – обмеженням доступу. В Україні їх
регламентують норми інвестиційного законодавства, Господарського
кодексу – зокрема, ст. 394 визначає, що на території України щодо
іноземних
інвестицій
встановлюється
національний
режим
інвестиційної діяльності, за винятками, передбаченими цим
Кодексом, іншими законами і чинними міжнародними договорами,
згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України [2; 3].
Серед важелів обмеження доступу, які використовуються
державою в Україні можна виокремити: обмеження видів діяльності
(військово-промисловий комплекс; засоби масової інформації,
еквайринг; поставка туристичного продукту), обмеження доступу до
власності та ресурсів (зокрема, підприємства, які не підлягають
приватизації), обмеження організаційних форм ведення бізнесу
(наприклад державно-приватне партнерство здійснюється на основі
договорів, а не створення окремої юридичної особи).
Перед усім запровадження виключень є механізмом
забезпеченням економічної безпеки – існують можливості
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обмеження доступу іноземних інвесторів до окремих сфер діяльності
та територій на основі таких критеріїв, як:
 небезпечне для економічної незалежності України зростання
частки іноземного капіталу у стратегічних галузях економіки,
 нерозвиненість внутрішнього ринку високотехнологічної
продукції та відсутність його ефективного захисту від іноземної
технічної і технологічної експансії [4].
Також в Україні діє система обмежень щодо доступу іноземних
інвесторів, які пов’язані з існуванням статусу стратегічного
підприємства. Відповідно застосовується спеціальна система
одержання дозволу на участь іноземних інвесторів в приватизації.
Кількісні та якісні критерії визначення такого стратегічного
підприємства чисельні, різноманітні, але не систематизовані та
слабко обґрунтовані з т.з. сучасних викликів:
 суб’єкти природних монополій, які здійснюють свою
діяльність на загальнонаціональному ринку, які посідають
монопольне (домінуюче) становище на загальнонаціональному
ринку за умови, що товари мають важливе соціально-економічне
значення;
 діяльність пов'язана із забезпеченням оборони і безпеки
держави;
 підприємства паливно-енергетичного комплексу, які входять
в єдину енергетичну систему;
 забезпечують
функціонування
інфраструктури
загальнодержавного
значення
(електрозв'язок,
транспорт,
магістральні газо- і нафтопроводи);
 здійснюють видобуток і переробку корисних копалин
загальнодержавного значення;
 становлять науково-технічний потенціал країни;
 мають значну питому вагу (понад 0,5 %) в обсязі
національного експорту;
 чисельність працівників – понад 5000 осіб;
 які є платниками великого податку (сукупний дохід – понад
100 млн. грн., загальна сума нарахованих платежів у бюджет – 5
млн. грн., загальна сума ПДВ, що декларується для повернення з
бюджету, – 50 млн. грн.) [5; 6].
Загальний характер критеріїв, неактуальність окремих з них
робить
механізм
допуску
непрозорим
та
недостатньо
формалізованими, а значить створює підґрунтя для зловживань.
Таким чином, суттєвою проблемою запровадження принципу
симетричного регулювання є збереження неформалізованих
механізмів регулювання доступу іноземних інвесторів через
відсутність адекватних сучасним викликам критеріїв, на основі яких
можна визначити ризики для національної економічної безпеки.
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Існуючий стан речей зумовлює можливість для суб’єктивного
визначення сфери регулювання,економічно необґрунтованого
формування виключень щодо доступу, в тому числі в частині
заснування бізнесу, у тих сферах, які вважають такими, що
загрожуютьекономічній безпеці. За таких умов, наявність виключень
з національного режиму може знизити ефективність взаємодії саме в
тій сфері, яка значною мірою визначає результативність процесу
поглиблення економічної інтеграції. Характер виключень та, головне,
сам механізм їх застосування може трактуватися як проблема
доступу іноземних інвесторів та інвестиційний бар’єр. Тому
проблема гармонізації в цій сфері повинна вирішуватися сторонами
УА на основі узгодження та зближення механізмів застосування
виключень. Зокрема, потребує узгодження система критеріїв, на
основі яких іноземні інвестиції визнаються загрозою.
Використана література:
1. Угода про Асоціацію : [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_a11
2. України від 19.03.1996 № 93/96-ВР «Про режим іноземного
інвестування»:
[Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр.
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
4. Інвестиційне законодавство: стан, проблеми, перспективи.
Роз'яснення Міністерства юстиції України від 8.05.2012 р.:
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0015323-12.
5. Закон України від 04.03.1992 № 2163-XII «Про приватизацію
державного майна»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/go/2163-12
6. Закон України від 21.09.2006 № 185-V «Про управління
об’єктами державної власності»: [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/185-16/ed20160101
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Старостіна А.О.,
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедрою міжнародної економіки та маркетингу,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
Кравченко В.А.,
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач НДС «Центр економічних досліджень»,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
ПІДПРИЄМНИЦЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ В УКРАЇНІ: ПЕРШОЧЕРГОВІ
ЗАВДАННЯ
Нова для України модель університету, – підприємницька, не
лише несе в собі потужній потенціал для подолання кризових явищ в
вищій освіті (передусім – в сфері пошуку джерел фінансування їх
науково-освітньої діяльності), але й здатна слугувати драйвером
розвитку вітчизняної економіки. Проблематика становлення та
розвитку підприємницьких
університетів
достатньо
широко
обговорюються в освітянському середовищі зарубіжних країн, – як
розвинутих, так і тих, хто долає важкий шлях модернізації
суспільства. З очікуваним прийняттям змін до Закону України «Про
вищу освіту», які передбачають «впровадження елементів
корпоративного управління в закладі вищої освіти», модель
підприємницького університету у вітчизняних умовах набуває
реальних перспектив для свого розвитку [1].
Започаткування широкого дослідження ролі та значення
підприємницьких університетів в інноваційному розвитку суспільства
пов'язують із науковими розвідками американського вченого
Б. Кларка, який в 1998 р. видав статтю «Підприємницький
університет: вимоги та відповіді» [2]. Модель підприємницького
університету має наступні характерні риси: лідерський та
результативно-орієнтований
стиль
управління,
ефективне
стимулювання співробітників, підприємницькі підходи в науці та
освіті, наявність підприємницької культури, партнерські відносинами
зі всіма стейкхолдерами, широка фінансова база.
Характерною рисою університет підприємницького типу за
Б. Кларком є те, що він використовує багатоканальне фінансування
своєї діяльності, для чого його адміністрація самостійно шукає
джерела підтримки та розвитку у рамках існуючого правового поля.
Керівництво та науково-викладацький склад підприємницького
університету знаходяться, як і всі підприємці взагалі, в постійному
пошуку нових напрямів діяльності з метою отримання та пропозиції,
за рахунок інновацій у викладанні та науці, нової цінності, яка, у разі
задоволення потреб цільових споживачів, і призводить до
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оберненого надходження від них вартісних ресурсів, – у грошовій,
натуральній та інших формах. Для найбільш успішних університетів
такого типу типовим є їх участь, в якості співзасновників, в розвитку
наукових інноваційних підприємств (т.зв. стартапів).
Втілення в високорозвинутих країнах, перш за все в США та
Великобританії,
концепції
«підприємницького
університету»
(Entrepreneurial University), або, як її ще називають «академічного
капіталізму» (Academic Capitalism) призвело до того, що перші щаблі
в різноманітних рейтингах займають університети саме цих країн.
Слід зазначити, що останнім часом успішні кроки у напряму
використання принципів «академічного капіталізму» роблять і інші
країни, які намагаються використати інноваційні драйвери розвитку
економіки, – зокрема, Малайзія, В’єтнам, ПАР.
Чіткими критеріями розвитку реальних, а не задекларованих,
підприємницьких підходів до організації університетської діяльності є
те, наскільки на їх керівництво опікується використанням та
розвитком
своїх
ключових
активів,
–
матеріальних
та
нематеріальних. Першочерговими завданнями їх становлення є
наступні: використання інтелектуальної власності, створеної
університетськими викладачами та науковцями, для розвитку
університетського потенціалу; розбудова дієвої системи управління
ризиками; застосування маркетингової філософії в стратегії і тактиці
діяльності університету на ринку науково-навчальних послуг.
На даний час основна маса членів українського суспільства, в
тому числі і вузівські викладачі і науковці, позбавлена в умовах
кланово-олігархічної економіки можливості контролювати напрямки
використання засадничих матеріальних факторів суспільного
виробництва, – фінансових та виробничих ресурсів, які
перетворилися на відчужений від них капітал. Ситуація з
інтелектуальною власністю викладачів і співробітників вищих
навчальних закладів є принципово відмінною. Розробляючи та
викладаючи авторські курси і виконуючи науково-дослідні роботи,
вони не лише створюють об’єкти інтелектуальної власності, але й
мають, в силу наявної кваліфікації та досвіду, широкі можливості для
їх використання. Характер впливу на результати діяльності наукових
та науково-педагогічним співробітникам Київського національного
університету імені Тараса Шевченка доплати за використання
належних їм прав на об’єкти права інтелектуальної власності та
шляхи її комерціалізації розглядаються авторами в [3].
Значний потенціал для різкого підвищення ефективності
управління університетськими активами міститься в системі
управління ризиками. Всі університети-лідери світових рейтингів
відрізняються наявністю саме такої системи, яка охоплює всі
сторони їх діяльності. На даний час українські університети мають
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всі можливості, використовуючи стандарти ризик-менеджменту серії
ISO 31000 та практичні наробки закордонних університетів,
запровадити і в себе ефективну систему управління ризиками.
Необхідність та можливість її побудови на базі загальновизнаних
стандартів ризик-менеджменту розкрита авторами в [4].
Є також і всі передумови та можливості для використання в
діяльності вітчизняних університетів такої найважливішої складової
будь-якої підприємницької діяльності, як маркетингу. Це передбачає
прийняття керівництвом університетів на основі дослідження
факторів
зовнішнього
маркетингового
середовища
таких
управлінських рішень відносно формування ринково-продуктової
стратегії та цілей своєї діяльності, які спрямовані на реалізацію
економічних інтересів як університетської спільноти, так і споживачів
освітянсько-наукових
послуг [5].
Дотримання
маркетингової
філософії в рамках «академічного капіталізму» дозволить визначити
мотивації абітурієнтів та споживачів наукових розробок, відповідним
чином сегментувати ринок з визначенням цільових сегментів та
позиціонувати на ньому свої послуги. Маркетингові дослідження
ринку науково-освітянських послуг здатні надати необхідну
інформацію для ефективної розробки всіх складових комплексу
маркетингу. Особливу вагу набута інформація матиме для
визначення ціни на навчання та наукові розробки.
Вітчизняні університети-лідери вже зараз здатні, не чекаючи
законодавчого закріплення принципів «академічного капіталізму»,
приступити до вирішення вищезазначених першочергових завдань
по підготовці до використання в перспективі (коли сформується
законодавче поле) моделі підприємницького університету. Необхідні
ресурси, – інституційно-організаційні, кадрові, інтелектуальні, для
цього у них є в наявності.
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ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана», м. Київ
ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР У ФІНАНСОВІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ УКРАЇНИ
ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
Подальший поступ української держави на шляху реформ
об’єктивно визначає першочерговість змін у її фінансовому
господарстві. Як свідчить досвід інших країн – і розвинених, і з
«транзитивними» економіками – без пертурбації у принципах
реалізації фінансових відносин не варто розраховувати на успіх у
будь-яких економічних реформах. З іншого боку – саме розвиток
фінансового господарства може стати поштовхом для розвитку
багатьох галузей та секторів економіки.
В цьому контексті важливим питанням для України є
ідентифікація місця державного сектору у сучасній інституційній
фінансовій інфраструктурі. Мова йде насамперед про діяльність тих
фінансових інституцій у яких держава є або єдиним власником, або
володіє певною часткою акцій. З одного боку, такі бізнес-одиниці
функціонують в межах загальних підходів до реалізації конкурентних
корпоративних стратегій; з іншого – держава як власник може (і
доволі часто користується такою можливістю) трансформувати
діяльність таких фінансових інституцій виходячи з інтересів
економічної політики.
Світова практика має багато прикладів функціонування
державних фінансових інституцій. Найчастіше мова йде про
державні банки, державні страхові компанії, суверенні фонди
(інвестиційні фонди під контролем держави), державні фінансові
компанії, фондові біржі та депозитарії з участю держави як власника.
За допомогою таких установ держава має змогу активізувати
інвестиційні процеси, посилити конкуренцію на окремих сегментах.
Буквально кілько років тому здавалося, що вказана проблема
поступово втрачає свою актуальність для України. Невпинна
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приватизація призвела до зменшення участі держави у банківському
сегменті, її мінімізації на страховому ринку. В інших сегментах
фінансового сектору держава була представлена в одиничних
випадках (як приклад – функціонування ПАТ «Украгролізинг» [1]).
В тім, криза 2014-2016 рр. виявила не тільки надзвичайно
низьку стійкість українських фінансових інституцій до впливу
макроекономічних ризик-факторів, але й змусила державу
переглянути власну позицію зокрема щодо банків. Як наслідок, на
сьогодні держава контролює більше половини банківського сектору
України [2].
Об’єктивно постає кілька складних питань щодо ролі
державного сектору в інституційній фінансовій інфраструктурі
України:
- кількісні параметри діяльності держави як власника на
різних сегментах вітчизняного фінансового ринку. Приватизація, що
триває в Україні з 1994 року, об’єктивно не може бути прикладом
для напрацювання стратегії держави-власника у фінансовому
секторі. З погляду визначення кількісних параметрів державного
сектору до цього часу використовують перелік об’єктів, що не
підлягають приватизації [3]. Навіть сама дата прийняття цього
документу свідчить, що в ньому закладена абсолютно неактуальна
на цей час ідеологія функціонування державного сектору економіки;
- можливості та цілі приватизації окремих державних
фінансових інституцій в Україні. В нетривалій історії розвитку
вітчизняного фінансового сектору нещодавно був приклад
приватизації банківської установи (продаж ПАТ «Український банк
реконструкції та розвитку» у 2016 році). Проте, розміри та ринкова
позиція цього банку абсолютно не можуть бути порівняними з тими
державними банками, що функціонують зараз. Очевидно, що
наприклад ймовірна приватизація ПАТ «Приватбанк» за своїм
впливом на банківський сегмент та фінансовий сектор в цілому
вимагатиме застосування значно складнішої процедури та аналізу
ймовірних наслідків для ринку;
- можливості та цілі нарощування ролі держави-власника, в
першу чергу – в секторі небанківських фінансових посередників.
Приклади діяльності небанківських фінансових інституцій в різних
країнах засвідчує, що за певних умов такі бізнес-одиниці здатні
виконувати масштабні задачі не тільки на національних, але й на
міжнародних ринках. В першу чергу тут мова йде про суверенні
фонди окремих країн (Норвегія, Катар, Китай та ін.), які здійснюють
масштабні інвестиції по усьому світу. На наш погляд, діяльність
таких інституцій в Україні справа середньострокової перспективи,
адже рівень дефіциту капіталу на внутрішньому ринку настільки
значимий, що навіть за умови їх створення зараз головні акценти в
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інвестиційній політиці повинні бути спрямовані на внутрішнє
інвестування;
- корпоративна стратегія державних фінансових інституцій та
її особливості. Існуючі підходи до управління об’єктами державної
власності в Україні є надзвичайно неефективними. Більшість
державних підприємств не тільки не забезпечують прийнятні
результати господарювання, доволі часто саме вони стають
об’єктом для різноманітних «тіньових» оборудок. Така ситуація стає
приводом для активізації прихильників «великої» приватизації,
спрямованої на максимально можливий продаж наявних у держави
пакетів акцій підприємств. В тім, зарубіжний досвід свідчить, що за
умови подолання корупції державні фінансові інституції можуть і
повинні працювати ефективно;
- діяльність державних фінансових інституцій в контексті
державної економічної політики. Не слід ігнорувати той факт, що
державний сектор може використовуватися і для непрямого впливу
держави на окремі сектори економіки, а також з метою виробництва
товарів з високим соціальним значенням. Наявність та ефективне
функціонування державних фінансових інституцій в Україні повинне
стати і стимулом для розвитку окремих сегментів, і сформувати
конкурентні умови для інших учасників.
Навіть наведений зовсім неповний перелік питань свідчить про
їх складність, а також про доцільність абсолютної зміни існуючих
підходів до діяльності державних фінансових інституцій. На наш
погляд, найбільш важливим є вирішення наступних проблем:
1. Нівелювання ролі політичної складової в діяльності
державних фінансових інституцій.
2. Забезпечення незалежності менеджменту державних
фінансових інституцій.
3. Транспарентність відносин між фінансовими інституціями та
державою-власником.
4. Чіткі критерії функціонування з врахуванням ринкової позиції
кожної фінансової інституції.
5. Єдиний центр управління діяльністю державних фінансових
інституцій.
Від їх вирішення залежить не тільки роль держави у
інституційній фінансовій інфраструктурі, а загалом перспективи
вітчизняного фінансового сектору.
Використана література:
1. Про компанію. [Електронний ресурс] // ПАТ «Украгролізинг».
Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.ukragroleasing.com.ua. –
Назва з екрана.
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2. Основні показники діяльності банків України. [Електронний
ресурс] // Національний банк України. Офіційний сайт. – Режим
доступу: http:// www.bank.gov.ua. – Назва з екрана.
3. Закон України «Про перелік об’єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації». № 847-XIV
від 7.07.1999 р.
Татомир І.Л.,
кандидат економічних наук, доцент,
Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка, м. Дрогобич
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ В
УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Зростання потреби у розвитку системи освіти та підвищення
рівня її якості у відповідності до вимог часу змушує уряди країн у
черговий раз переглянути стратегічні орієнтири її розвитку з
урахуванням переваг електронного навчання. Новими орієнтирами
для національного ринку повинні стати:
1. Стратегія лідерства.Кожен навчальний заклад має
визначитись, які ніші чи сегменти ринку він може і буде
обслуговувати. Адже за оцінками форсайт прогнозистів у світі в
найближчому майбутньому домінуватимуть лише декілька моделей
освітніх структур, які користуватимуться найбільшим попитом. Мова
йде про такі як: елітні та масові університети, нішеві та місцеві
університети й механізми пожиттєвого навчання. Лідерські позиції
зможуть завоювати і утримувати ті освітні інституції, які
пропонуватимуть споживачеві вищу якість та кращий освітній сервіс.
Безумовно й надалі споживачі освітніх послуг першочергово увагу
звертатимуть на іменитість навчальних закладів, які пропонують
освітній продукт та відзиви споживачів, що уже мали можливість ним
скористатися. Свідченням тому, є те, що у більшості розвинутих
держав прослідковується високий рівень вхідної мобільності, разом з
низьким вихідної.
Невіддільною від даної стратегії стане і стратегія активного
експорту, якабазуватиметься на освітній експансії держав, які не
увійдуть в пул лідерів дистанційної освіти й буде пов’язана зі зміною
інфраструктурного забезпечення розвитку освітнього ринку та
створенням хабів для онлайн навчання у різних містах світу з метою
відтягування
левової
частки
абітурієнтів
в
закордонних
університетів-конкурентів.
2. Стратегія ціноутворення. Збільшення та розширення
географічних меж аудиторії слухачів провідним навчальним
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закладам світу вдалося досягти завдяки розвитку онлайн-навчання.
Пропоновані ними МВОК змусили їх розробників замислитись над
новими моделями монетизації, які б сприяли зміні масштабу
інвестування та створенню додаткових джерел отримання доходу з
метою розширення числа пропонованих курсів, які можна було б
розповсюджувати за мінімальну плату доступу до навчального
контенту. Такі заходи дали змогу долучитися до освітніх ініціатив і
жителів з країн, що розвиваються та найменш розвинутих держав.
Зростання ефекту масштабу сприяло скоригуванню ціни на освітній
продукт у бік її зниження. Так, на дистанційний курс з електроніки
Массачусетського технологічного інституту записалось 155 тис. осіб,
це більше ніж число всіх випускників за понад 150 літню історію його
функціонування. Встановлення навіть мінімально плати за навчання
у розмірі десятків доларів принесе їх авторам багатотисячні та
мільйонні доходи.
За вартістю освітніх послуг, що надають країни експортери усіх
їх доцільно розділити на «жорстких» та «м’ягких» продавців. До
першої групи слід віднести США, які контролюють третю частину
світового фінансового освітнього обороту, завдяки тому, що
заробляють на різних напрямах монетизації. В першу чергу за
рахунок стягнення плати за проходження екзаменів та отримання
відповідних сертифікатів. До «м’ягких» продавців відносять ті країни
в яких затрати на навчання іноземців компенсуються за рахунок
внутрішні джерел з метою подальшого залучення іноземних
випускників на свої ринки праці.
3. Стратегія
розширення
масштабу
міжнародного
співробітництва(диверсифікації
партнерських
відносин).
Стратегічне партнерство є важливим елементом освітньої
архітектури. Поглиблення співпраці з міжнародними освітніми
інституціями веде до розширення меж науково-інноваційного
середовища, обміну методичними розробками, перспективними
технологіями і результатами наукових досліджень, перейняття
передового
досвіду,
збереження
національного
освітнього
суверенітету, підвищення ролі та впливу національних освітніх
інституцій у міжнародному контексті. При цьому вибір стратегічних
партнерів має ґрунтуватися на стратегічному баченні подальших
шляхів
розвитку
національної
системи
освіти.
Формат
співробітництва з освітніми інституціями періодично слід
доповнювати багатостороннім форматом навчальних ініціатив країн
з високим рівнем економічного розвитку, що сприятиме створенню
нових напрямів освітньої та наукової діяльності відповідно до
неотенденцій розвитку освіти і науки в світі. Системна робота на
міжнародному ринку освітніх послуг дасть змогу забезпечити високу
їх якість з боку національних провайдерів.
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Компанії МВОК повинні активно співпрацювати зі своїми
партнерами з метою збільшення різноманітності курсів для
залучення більшої кількості клієнтів із різними інтересами та
розширення існуючого діапазону курсів по кожній дисципліні, щоб
задовольнити тих, хто бажає поглиблено вивчати предмети.
Університети не хочуть надавати більше, ніж декілька курсів, щоб
зберегти цінність своїх традиційних ступенів. Таким чином, щоб
розширити сферу своїх курсів, онлайн-платформи повинні агресивно
диверсифікувати
свої
партнерські
відносини
з
іншими
університетами, залишаючись вибірковими, щоб захистити їх якість.
4. Маркетингова стратегія, яка би сприяла популяризації
національних освітніх продуктів і послуг та забезпечила можливість
освоєння нових ринкових ніш. Саме вона покликана забезпечити
належний моніторинг фактичного стану портфелю замовлень на
внутрішньому і зовнішньому ринках, який дасть змогу формувати
пропозицію тих освітніх послуг, які користуватимуться найбільшим
попитом з урахуванням потреб ринку праці та під впливом активності
конкурентів сформувати відповідну цінову політику на них.
5. Стратегія інформатизації (прискорення цифрового
поглинання в освіті), яка покликана забезпечити дешевий і
надійний доступ до Інтернет-ресурсу та комп’ютерного навчання для
національних університетів. Скорочення розриву у цифрових
технологіях між розвинутими державами та країнами, що
розвиваються дасть змогу долучитися до кращих освітніх практик
незалежно від місця знаходження споживача.
6. Інноваційна стратегія, яка передбачає формування цілого
ряду модульних та системних змін, що мали б за мету використання
гібридних моделей реального і віртуального навчання. Гонитва за
кращими освітніми практиками та їх копіювання, на основі
перекладання МВОК від іменитих освітніх установ призведе до
збагачення економік держав-провайдерів та насаджування їхньої
культури, але аж ніяк не розвитку власного освітнього потенціалу.
Означені стратегії сприятимуть покращенню та популяризації
національного освітнього продукту й нададуть можливості для
долучення до кращих світових практик.
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Тимохова Г.Б.,
кандидат економічних наук, доцент,
Харківський гуманітарний університет
«Народна українська академія», м. Харків
Ільченко А.Є.,
аспірант, Харківський гуманітарний університет
«Народна українська академія», м. Харків
ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР, ЯК НАПРЯМОК
ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Дослідження передумов формування сприятливого соціальноекономічного середовища розвитку освітніх систем, посилення на цій
основі структурних змін зміщують вектор економічного розвитку, що
знаходить відображення в дослідженнях, виконаних за останні роки.
Особливий акцент ставиться на людській капітал, який відіграє
значну роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку країни
та її регіонів, його ефективна реалізація і є основною конкурентною
перевагою.
Причиною актуалізації є синхронізація низки глобальних
процесів (розвиток мережевої взаємодії міст, зміщення центру
економічного зростання в бік країн, що розвиваються, збільшення
частки представників середнього класу в країнах, що розвиваються,
поляризація ринку праці, технологічний прогрес) які ведуть до того,
що світ, в якому доведеться жити і працювати сьогоднішнім
випускникам університетів, постійно і дуже швидко змінюється. Вищі
навчальні заклади повинні подбати про те, щоб їх випускники були
добре підготовлені до нових умов.
В Великій Хартії Університетів зазначено: «…університет,
будучи в серці по-різному організованихтовариств в силу
різноманітних географічних умов івідмінностей історичного розвитку,
є автономноюустановою, який критичним чином створює іпоширює
культуру через наукові дослідження та освіту. Щоб адекватно
реагувати на потребисучасного світу, він повинен мати моральну та
інтелектуальну незалежність по відношенню до будь-якої політичної
і економічної влади, реалізуючи своюдіяльність в області досліджень
і освіти» [1].
Інституційна культура є основою реалізації заявлених
цінностей та пріоритетів. Впровадження моделі нового інституту
освіти неможливе в умовах відсутності підтримуючої інституційної
культури. В даному контексті ядром інституційної культури освіти
може стати створення науково-освітніх кластерів. Навчальні заклади
в цьому випадку стають еталонними центрами культури, які нетільки
забезпечують трансляцію культури, а й реалізують зв’язок з
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соціокультурної практикою різного роду суб’єктів життєдіяльності
суспільства. Дана функція установ системи освіти забезпечує
передумови розвитку соціокультурних потреб членів суспільства,
відповідних особливостям їх історичного та соціального розвитку.
У країнах, що орієнтовані на перманентне покращання якості
життя своїх громадян, зміцненню конкурентних позицій, приділяють
вагому увагу проблемі розвитку свого науково-освітнього потенціалу.
Зокрема шляхом створення освітніх, наукових (або дослідницьких)
та науково-освітніх кластерів. Кластерні структури сьогодні є якісно
новою формою взаємодії освіти, науки та бізнесу в інформаційній
економіці. Їх функціонування передбачає отримання ряд важливих
переваг, з яких найсуттєвішими є інноваційна спрямованість та
отримання синергетичних ефектів.
Освітній кластер – це, з одного боку, сукупність
взаємопов’язаних установ професійної освіти, об’єднаних за
галузевою ознакою і партнерськими відносинами з підприємствами
галузі; з іншого – система навчання, взаємонавчання і інструментів
самонавчання в інноваційному ланцюжку «наука-технології-бізнес»,
заснованому переважно на горизонтальних зв’язках всередині
ланцюжка [2].
Освітній кластер визначає самостійність у виборі професійноосвітніх програм, введення наскрізних навчальних планів, що
охоплюють основні напрямки та спеціальності підготовки кадрів для
регіону. Диверсифікація освіти дозволяє враховувати потреби
регіонального ринку праці, створювати умови для підготовки
творчого багатофункціонального і високопрофесійного фахівця.
Виявлення переваг в професійній сфері і правильна профорієнтація
здатні допомогти у вирішенні проблеми насичення ринку праці
професіоналами, які отримують освіту і працюють в одній і тій самій
професійній сфер. Це важливо не тільки для студентів старших
курсів, а для абітурієнтів та першокурсників [3].
Об’єднання зусиль, а також результати спеціалізації й
співробітництва в кластерних структурах сприяють появі синергії –
нової продуктивної сили або якісно нових джерел розвитку,
підвищення ефективності діяльності у результаті об’єднання
окремих частин, елементів, факторів у єдину систему за рахунок так
званого ефекту активної взаємодії. Ні сучасні техніка, ні сучасні
технології, якими б досконалими вони б не були, окремо не здатні
створювати переважну більшість економічних благ. І тільки їхня
інтенсивна взаємодія здатна викликати появу нової продуктивної
сили, що в кілька разів перевищує продуктивність кожної з них. У
цьому й полягає ключ до успіху застосування кластерних моделей в
економіці для формування нових полюсів зростання.
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На думку Г.Т. П’ятницької, в Україні вже сформувалися певні
передумови для розвитку науково-освітніх кластерів [4]. Поряд з
цим, виявлено, що найбільш суттєвими проблемами на шляху
розвитку науково-освітніх кластерів в Україні є :
по-перше, висока ймовірність нестачі фінансових ресурсів для
забезпечення продуктивної роботи учасників кластера;
по-друге, відсутність чіткого усвідомлення того, які саме галузі /
сфери економічної діяльності нагально потребують розвитку таких
кластерних утворень;
по-третє, відсутність ясності щодо наявних та майбутніх потреб
ринку праці;
по-четверте, далеко недосконалі взаємозв’язки між ВНЗ та
бізнесом, що стоять на заваді організації їх плідної співпраці та
продукування дійсно потрібних (з практичної точки зору) інновацій.
Перехідною (стартовою) інституційною моделлю освітнього
кластера є навчально-науковий інноваційний комплекс (ННІК).
Робота ННІК будується на основі двобічних договорів про
партнерство між його членами, що передбачають проведення робіт
у галузі професійної освіти, підвищення кваліфікації та
перепідготовки кадрів, організації сумісних наукових досліджень.
Натомість побудова освітнього кластера пов’язана з необхідністю
об’єднати в межах однієї (територіальної, функціональної) зони
бізнес-проекти в конкретній освітній галузі, фундаментальні
розробки та сучасні системи проектування нових технологій,
методик, інтелектуальних продуктів і підготовки виробництва цих
продуктів. Інтеграція в освітньому кластері означає не тільки
формальне об’єднання різних структур тріади «освіта-наукавиробництво», а є засобом пошуку нової форми гармонізації їх
потенціалів.
Кластеризація є новим для економіки України явищем, тому її
подальше впровадження пов’язане із рядом складнощів, таких як
відсутність відповідного нормативно-правового забезпечення, та
недоліків (пріоритетна орієнтація інститутів – учасників кластера на
співробітництво з великими підприємствами та нехтування малими;
труднощі у розподілу прибутку між учасниками та ін.).
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ НА СТРАХОВОМУ
РИНКУ УКРАЇНИ
В сучасних умовах потужні страхові компанії намагаються
вишукувати джерела розширення своєї діяльності, серед яких
найбільш популярним залишається злиття та поглинання. Так,
злиття виступає одним із найпоширених способів розвитку компаній,
навіть досить успішними страховими компаніями. На нашу думку,
наразі важливим та вельми актуальними є правильна орієнтованість
в типах злиття або поглинання страховиків, спроможність виявляти
основні цілі, що ставлять перед собою сторони при укладанні таких
угод, та звичайно ж оцінка ними можливих наслідків.
На нашу думку, в основі угод злиття та поглинання на
страховому ринку, лежать внутрішні та зовнішні фактори (табл. 1).
Таблиця 1
Основні внутрішні та зовнішні фактори, що обумовлюють
процеси злиття та поглинання на страховому ринку
Внутрішні фактори
- набуття нових навичок з огляду на
впровадження новітніх технологій, ефективної
організаційної будови, висококваліфікованого
карого потенціалу, тощо;
- зміцнення фінансових позицій, наприклад
можливість застосування податкової економії
в разі придбання збиткової компанії задля
зменшення прибутку до оподаткування;
- доступ до нових страхових продуктів, ринків,
каналів продажу, що в цілому зумовлюватиме
фінансово стійкий та ефективний розвиток.

Зовнішні фактори
- зміни в грошовій політиці,
загальних темпах економічної
активності суб’єктів
господарювання;
- модифікація державного
регулювання страхового
бізнесу;
- глобалізація страхової
діяльності; тощо.

Говорячи про продаж страхової компанії, варто зазначити, що
продати хорошу компанію не складно, суть питання полягає в
отриманні адекватної величини фінансових ресурсів. Останнє
потребує залучення до такого процесу інвестиційних банків і
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консультантів. В Україні майже всі продажі були здійснені при
безпосередній участі міжнародних консультантів та інвестбанків.
Які ж основні мотиви процесів злиття та поглинання
страховиків на страховому ринку України? На рисунку унаочнено їх
сукупність, що дозволяє зробити висновок про широкомасштабність
та різновекторність такої мотивації.
Економія,
зважаючи на ефект
масштабу

Диверсифікація
діяльності

Фінансова економія
за рахунок
трансакційних
витрат

Податкова
оптимізація

Підвищення
якості
управління

Основні мотиви
злиття та
поглинання

Формування
монопольного
становища

Особистісні
на-міри
менеджерів

Зростання
якості
управління

Різниця в ринковій
ціні та вартості її
заміщення

Рисунок 1. Основні мотиви злиття та поглинання страхових
компаній
Якщо проаналізувати статистичні дані, то у 2017 році в Україні
спостерігалося зростання обсягів угод зі злиття та поглинання
(M&A). Так, всього було здійснено угод вартістю орієнтовно 1,3-1,5
млрд дол. США [1]. Це хоча й перевищує показники 2014-2016 рр.,
однак значно нижче докризових результатів. В цілому в 2017 році
найбільша кількість M&A угод була в наступних галузях (частка у
загальній кількості угод): банківський сектор – 15 %, сільське
господарство – 11 %, страхування та фінансові послуги – 11 %.
Варто зазначити, що сьогодні прихід будь-якого крупного
іноземного інвестора на страховий ринок України є великим
позитивом. Міжнародні компанії, які поглинають страхові компанії,
насамперед, звертають увагу на подальший розвиток і придбають
окрім ліцензій, ще й регіональну мережу. Зрозуміло, що національні
страховики мають велику потребу у додатковій капіталізації,
підвищенні вимог до менеджменту та в цілому до посилення
регуляторного контролю. Звичайно поки що світової експансії
очікувати не приходиться. Водночас не варто й виключати
можливості експансії локального капіталу.
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На нашу думку, основними сценаріями придбання того чи
іншого активу є:
- по-перше, пошук додаткової синергії національним
інвестором. В даному разі останній скуповує профільні активи у
суб’єктів, для яких інвестування в такі активи розходиться з їх
стратегічними пріоритетами. Наприклад, в свій час страхова група
АХА зосередила увагу на швидкозростаючих ринках Азії,
оголосивши при цьому рішення про продаж контрольного пакету
акцій в Австралії. Внаслідок цього локальні страховики мали
можливість отримати гарну синергію на своєму національному
ринку. Але, звичайно такий сценарій, є більш характерним для
зарубіжних ринків, ніж для України. Єдиний приклад його реалізації в
Україні скоріш за все – це отримання власником Дельта банку
контрольного пакету акцій НАСК «Оранта»;
- по-друге, консолідація існуючих активів. Найяскравіший
приклад в Україні: оголошення Віена Іншурансе Груп консолідації СК
«ВАБ Страхування» та «Українська страхова група». Обидві компанії
відносилися до Віена Іншурансе Груп, тому з точки зору власника
вигідніше все ж таки було об’єднати ресурси і таким чином
мінімізувати витрати, ніж інвестувати в кожну компанію окремо і при
цьому мати негативний результат від своєї діяльності;
- по-третє, згортання бізнесу. Таке рішення приймається тоді,
коли продовжувати вести бізнес в країні дорожче, ніж його закрити
та понести разові витрати. Зрозумілим є те, що при вкладенні коштів
в той чи інший актив, інвестори звичайно визначають капітал, який
необхідно вкласти в середньо та довгостроковій перспективі. На
нашу думку, покупця, перш за все, повинні цікавити такі основні
параметри. Перший – прозорість компанії та можливість її оцінити.
Другий – перспективи утримати ситуацію під контролем (мова йде
про менеджмент, клієнтів, ключових партнерах). Третій – наявність
здорової бізнес-моделі, яка спроможна генерувати не просто
грошовий потік, а прибуток як мінімум в недалекому майбутньому.
Під такою моделлю розуміється, насамперед, також те, що якщо на
даний момент страховик не є прибутковим, то існуюча бізнес-модель
дозволятиме за умови впровадження технологій підвищувати
продуктивність бізнесу та виведення його на самоокупність та/або
прибутковість. За думкою експертів, для сегменту нон-лайф
можливість вивести компанію на точку самоокупності досягається
впродовж максимум 5 років. А, для страхування життя в Україні
взагалі не існує чіткого бачення щодо питання виходу на прибуткові
результати,
оскільки
ринок
невеликий,
платоспроможність
потенційних страхувальників незначна, відсутні надійні довгострокові
фінансові інструменти тощо. За думкою експертів, для сегменту
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лайф можливість вивести компанію на точку самоокупності
спостерігається впродовж 7-9 років.
Наприкінець, слід зазначити, що процес укрупнення страхового
бізнесу на українському ринку буде продовжуватися. В результаті
цього процес такого укрупнення в рази перевищуватиме темпи
створення нових страхових компаній, що дозволить вийти
страховому ринку України на новий етап розвитку, який
характеризуватиметься
різноманітністю
страхових
продуктів,
високою якістю страхових послуг, ефективними механізмами
управління ризиками та контролю, а також інформаційною
відкритістю.
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА МІНІМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ В
УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Результати економічних досліджень переконливо свідчать, що
протягом останніх десятиліть соціальна нерівність у світі стрімко
зростає. Не є винятком й Україна, соціальна структура суспільства
якої характеризується значною поляризацією. Відповідно до
затверджених на Саміті ООН у вересні 2015 р. Цілей сталого
розвитку на 2015 – 2030 рр., питання бідності і скорочення нерівності
виходять на перший план серед завдань світової спільноти [1, С. 60].
Проблемам соціальної нерівності в Україні присвячені
ґрунтовні дослідження вітчизняних науковців. Зокрема, виявленню
чинників
поглиблення соціальної нерівності
в
сучасному
українському суспільстві та визначенню ролі і можливостей
соціальної політики як інструменту пом'якшення соціальної
нерівності в умовах соціально економічної кризи присвячена
монографія Л. Ільчука [2]. У колективній монографії за ред.
Е.М. Лібанової [3] здійснено оцінку масштабів нерівності в Україні, її
складових, проявів та наслідків. У працях О.О. Чуприни [4]
проаналізовані досягнення країни у боротьбі з бідністю та
соціальною нерівністю. Проте, слід наголосити на тому, що оцінки
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рівня соціально-економічної нерівності в різних джерелах суттєво
різняться.
Сучасному
українському
суспільству
залишається
притаманним значне розшарування соціальних суб’єктів (верств,
класів, груп та індивідів), що спричиняє значний вплив на процеси
усвідомлення суб’єктами свого місця в суспільстві та накладає
відбиток на розвиток суспільства в цілому.
Глибока нерівність справляє вкрай негативний вплив на
можливості економічного зростання. Наслідком низького рівня життя
часто стають хворобливість і невисокий рівень освіти, що,
безперечно, знижує економічну активність відповідних груп
населення, позначається на сукупному трудовому потенціалі країни,
отже, спричиняє уповільнення темпів економічного зростання в
цілому. І навпаки, підвищення доходів бідних верств населення
приводить до збільшення попиту на товари вітчизняного
виробництва, тоді як представники заможних верств частіше
орієнтуються на імпорт або взагалі купують значну частину одягу,
взуття, техніки тощо за кордоном.
Таким чином, саме зростання попиту з боку бідних верств
найбільше стимулює розвиток національної економіки, що, у свою
чергу, викликає зростання попиту на робочу силу. І нарешті, більш
справедливий розподіл доходів є вагомим стимулом (і
матеріальним, і психологічним) розширення участі всіх верств
населення в економічному розвитку, тоді як посилення нерівності
загрожує соціальним напруженням і опором з боку тих, хто втратив
надію на покращення власної долі. До речі, найчастіше така активна
деструктивна поведінка є характерною для освічених осіб.
Отже, політика подолання нерівності сприяє економічному
піднесенню країни в цілому. Нерівність є чинником криміналізації
суспільства, зокрема корупції, оскільки провокує втручання у
політику і державне управління осіб з високими доходами [3]. Значна
концентрація ресурсів і доходів дозволяє певну їх частину
направляти на хабарі високопосадовцям і використовувати їхні
можливості у власних економічних інтересах. Таке зрощування
багатства з владою аж ніяк не сприяє ані гармонійному розвитку
суспільства, ані високим темпам економічного зростання, оскільки
дає преференції окремим складовим економіки за рахунок інших.
Преференції
надаються
безпосередньо
через
бюджетне
фінансування або за допомогою різноманітних податкових привілеїв.
У той чи інший спосіб така несправедливість зумовлює економічні (а
потім – і соціальні) конфлікти, гострота яких є прямо пропорційною
ступеню нерівності [4]. Водночас така практика є надзвичайно
потужним стимулом для правлячої еліти намагатися будь що
зберегти свої позиції.
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Наявність будь-яких економічних преференцій, а тих, що
викликані кастовою належністю, – тим більше, суперечить
принципам вільної конкуренції, істотно ускладнює доступ на ринок
новим гравцям, змушує і їх вдаватися до протизаконних дій.
Водночас така практика є надзвичайно потужним стимулом для
правлячої еліти намагатися будь що зберегти свої позиції.
Відмінності в доходах і наданих окремим групам населення
можливостях часто віддзеркалюють нерівність у сфері політичної
влади. Вразливі верстви населення залишаються такими значною
мірою через слабкий політичний вплив на державні рішення, а
слабкий вплив визначається, передусім, їхньою вразливістю.
Таким чином, економічна нерівність є перешкодою для
демократичних перетворень і чинником послаблення легітимності та
корозії політичних інституцій. Нерівність за доходами часто
спричиняє макроекономічну нестабільність: значна нерівність
населення є чинником бідності (особливо визначеної за т.зв.
відносним критерієм) і, відповідно, масштабного вторинного
перерозподілу доходів через соціальні трансферти; масштабні
соціальні трансферти обумовлюють високі бюджетні витрати, а отже
і бюджетний дефіцит, принаймні більший, ніж був би без
необхідності
фінансування значних додаткових соціальних
трансфертів; необхідність покриття бюджетного дефіциту провокує
інфляцію, яка значно сильніше впливає на рівень життя бідніших
верств населення, а отже провокує посилення нерівності, виносячи її
на новий виток спіралі.
Отже, сьогодні нагальною є потреба переорієнтації всієї
системи з надання допомоги нужденним на стимулювання
підвищення оплати праці. Це означає: 1) докорінну зміну всієї
системи оподаткування, зокрема відновлення на принципово інших
засадах повномасштабної прогресивної шкали; 2) монетизацію
одних видів пільг та немонетарних допомог і субсидій та скасування
інших, що суперечать ідеології активізації економічних процесів;
3) зміну практики визначення вартості публічних послуг (медичних,
освітніх, житлово-комунальних, соціальних тощо) і механізму їх
оплати (державний бюджет, місцевий бюджет, фонди страхування
населення тощо); спрямування системи тарифів не тільки на
компенсацію витрат надавачів публічних послуг, а й на економію
обсягу їх споживання; 4) визначення та чітке подальше дотримання
співвідношень між основними соціальними стандартами і
державними
гарантіями
(мінімальна
заробітна
плата,
співвідношення оплати праці в бюджетній сфері з мінімальною
заробітною платою, узгодження/неузгодження окладів за тарифною
сіткою з мінімальною заробітною платою, співвідношення
мінімальної заробітної плати з мінімальними соціальними
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трансфертами, диференціація пенсій у солідарній системі тощо);
5) диференціацію соціальних трансфертів за працездатністю,
економічною
активністю
та
зайнятістю
–
стимулювання
працездатного населення до максимально активної поведінки на
ринку праці та в економіці загалом.
Проте кардинальні зміни політики доходів є тільки однією, хоч і
дуже важливою складовою комплексних зусиль, спрямованих на
зниження нерівності населення у вітчизняній економіці.
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РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МАЛОГО ТА
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Процес формування сектору малого та середнього бізнесу є
одним
із
найважливіших
складових
соціально-економічних
трансформацій в країні у процесі євроінтеграції. Малий та середній
бізнес України також має сприяти створенню відповідного ринку
європейського співтовариства.
Обравши європейський вектор розвитку, Україна повинна
створити сучасні, демократичні і правові умови, в якій реалізація та
збереження прав і свобод людини будуть головним обов‘язком. В
тому числі громадяни повинні мати умови безперешкодно
реалізовувати конституційне право на підприємницьку діяльність.
Структурним результатом інтеграції як глибокий процес
структурних перетворень в економіці країн, завдяки якому повинно
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виникнути
максимально
збалансоване
в
територіальному,
економічному і соціальному значенні господарство, що інтегруються.
Інтеграційний простір повинен складатися не з суми господарств, що
інтегрується, а бути якісно новим господарським механізмом
взаємодії країн [1, С. 10].
Європейський Союз бере на себе зобов‘язання підтримувати
та забезпечувати для європейських малих підприємств вигідні ринки
на основі найменш обтяжливих вимог через спрощення доступу до
фінансування, досліджень і технологій, а також створити найкраще
бізнес-середовище у світі. Хартія передбачає реалізацію
задекларованих принципів і зобов‘язань за такими напрямами дій:
- освіта та тренінги з підприємництва;
- дешевше та більш швидке започаткування бізнесу;
- краще законодавство та регуляторна політика;
- поширення електронних зв‘язків державних органів з
сектором малого бізнесу;
- дійсно дієвий єдиний ринок, дружній до малого бізнесу;
- податкова
система,
адаптована
для
заохочення
високотехнологічних підприємств, розширення малого бізнесу і
створення нових робочих місць;
- співпраця між малими підприємствами та вищими
навчальними закладами та науково-дослідними установами;
- високий рівень підтримки малого бізнесу, зокрема,
забезпечення доступу на всій території ЄС до наставників, у тому
числі через веб-сайт [4].
У 2000 році було прийнято Європейську хартію малих
підприємств. Хартія затверджує принципи важливості малих
підприємств, як таких, що є основою європейської економіки. Якщо
розвиток та підтримку малих підприємств буде висунуто на перший
план у порядку денному, то нові перспективні ідеї та зусилля Європи
щодо відкриття нової економіки матимуть позитивні результати.
«Малі підприємства повинні розглядатись як одна з основних
рушійних сил інновацій, зайнятості, а також соціальної та локальної
інтеграції до Європи… Із цієї причини потрібно створити
найсприятливіше
середовище
для
малого
бізнесу
та
підприємництва» [5].
З 1 січня 2016 року набула чинності Угода про Асоціацію
України та ЄС. Вона відкриває нові можливості вітчизняному малому
та середньому бізнесу для виходу на європейський ринок. Проте,
існує дуже багато складнощів і загроз, з якими вже сьогодні
починають зустрічатися представники МСБ.
Для вітчизняного сектора МСБ виникає перешкода у
завантаженні виробничих потужностей замовленнями українських
великих підприємств. Розвиток коопераційних зв’язків в умовах
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євроінтеграції є надзвичайно ефективним способом розширення
конкурентоспроможної продукції, зменшення вартості виробництва
та придбання високого рівня якості продукції і конкурентних позицій
на українському ринку, забезпечення відповідності світовим
стандартам і цінової конкурентоспроможності.
Розв’язання цієї проблеми окреслені Т. Васильцівим у
сукупності заходів та важелів удосконалення інституціонального
базису МСБ за напрямами:
- інформаційним, прийняття стратегічних рішень, методичне
забезпечення розробки стратегій та програм;
- удосконалення нормативно-правової бази регулювання МСБ,
підвищення ефективності регуляторної та податкової політики;
- мотиваційним, розширення можливостей і повноважень
органів місцевої влади, асоціативних підприємницьких структур;
- зміцнення партнерства держави і бізнесу; розвиток галузевих,
територіальних мереж страхових, гарантійних фондів, кредитної
кооперації,
- центрів передачі технологій, інфраструктури інноваційного
підприємництва [3, С. 256].
Взаємне відкриття ринків в умовах Зони вільної торгівлі України
з ЄС призводить до того, що переважна більшість суб’єктів МСБ
потребує підтримки та захисту від іноземних конкурентів на
внутрішньому ринку та підтримки експортної діяльності на зовнішніх.
Це є актуальним також для європейських підприємств, для яких
ринок України є перспективним і, в той же час, ризиковим та
невизначеним у процесі двосторонніх економічних відносин. Саме
тому постає необхідність до розвитку організаційної інфраструктури
МСБ в контексті підтримки та інтеграції на європейський ринок
вітчизняних виробників.
Однією з головних функцій державного управління є функція
організації, яка пов’язана зі створенням організаційного механізму. Її
зміст включає створення органів регулювання розвитком МСБ,
побудову
структури
апарату
регулювання,
формування
управлінських підрозділів, встановлення взаємозв’язків між
управлінськими структурами.
Український організаційний механізм, у сфері регулювання
підприємницької діяльності потребує вдосконалення. Хоча необхідно
вказати на те, що сьогодні уже прийнято низку законодавчих актів,
які передбачають досить ліберальне та прогресивне регулювання
питань розвитку суб‘єктів малих форм бізнесу. Проте проблемою
постає неузгодженість та відсутність єдиних засад здійснення такого
регулювання.
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ІНСТИТУТ ТОРГОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА ЯК ФАКТОР
РОЗВИТКУ ЗЕД УКРАЇНИ
На зовнішніх ринках виробники продукції та послуг часто
неспроможні
самостійно здійснювати
торгівлю – ця сфера
діяльності супроводжується високими ризиками, потребує відмінного
знання цільового ринку збуту, тому з цією метою виробники частіше
використовують торговельних посередників. За Ф. Котлером,
«посередники – це фірми, які допомагають компанії в просуванні,
збуті і розповсюдженні її товарів серед клієнтури» [4].
Вплив торгово-посередницьких компаній в державах світу
різноманітний. Більшою мірою він проявляється у Японії, Південній
Кореї, Великій Британії, Норвегії, Швеції, Данії, де через
посередників проходить більша частка зовнішньоекономічних
операцій. Причому деякі ринки є буквально посередникамимонополістами. Так, у Японії 8 тис. торгових компаній контролюють
67 % імпорту і 60 % експорту. У Південній Кореї відомі торгові доми –
"Самсунг", "Хєнде" та "Даєку" обслуговують 40 % зовнішньої торгівлі
країни. В США велика кількість компаній здійснюює продаж своєї
продукції на світових ринках через посередників. У той же час у США
3\4 малих фірм здійснюють експорт самостійно [4].
Функції, які виконують торгово-посередницькі компанії досить
різноманітні та охоплюють широке коло послуг. Продемонструвати
231

набір функцій, які є головними та властиві більшості посередників у
зовнішній торгівлі можна за допомогою наступного рисунку (рис. 1).
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Рисунок 1. Функції торгово-посередницьких компаній
Джерело: складено автором за [1]

Основна мета залучення посередників полягає у підвищенні
рівня ефективності зовнішньоторгових операцій. Використання
посередників має низку переваг. Однак, як і будь-яке інше явище,
залучення посередників до збуту продукції має певні недоліки
(таблиця 1).
Таблиця 1
Переваги та недоліки використання посередників
Переваги
Економія
коштів
в
результаті
залучення
капіталу
задля
транспортних страхових, збутових і
сервісних операцій,
Торгові посередники беруть на себе
обов’язки
та
ризики
стосовно
доставки продукції, його підготовці до
збуту,
митного
оформлення,
сортуванню, упакуванню, маркуванню

Недоліки
підвищення цін на продукцію та
зниження доходів від збуту, оскільки
частина виручки залишається у
торгового посередника
виробник
безпосередньо
не
пов’язаний з ринком, не вивчає його
кон’юнктуру,
попит
покупців
та
пропозицію покупців

Торгові посередники мають власну
сітку збуту, магазини роздрібної
торгівлі.
Посередники часто мають складські
приміщення
Джерело: складено автором на основі [1,4]

В нашій державі відсутній спеціальний торговий кодекс, котрий
контролював би зовнішньоекономічні зв’язки між контрагентами.
Цивільним кодексом України визначає відносини між контрагентами.
Починаючи з 1991 року, в Україні розвивається торговельнопосередницька діяльність досить суперечливо: лібералізація
торгівлі, розширення зовнішньоекономічних зв’язків, з іншої боку –
роздробленість та віддаленість постачальників й покупців,
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ускладнення комерційних операцій, що об’єктивно потребує
формування
інституту
регулювання
діяльності
торгових
посередників як елементу інфраструктури товарного ринку. Динаміку
використання посередницьких послуг продемонстрована в таблиці 2.
Таблиця 2
Динаміка використання посередницьких послуг в Україні
Динаміка використання послуг
посередників в Україні, %

Вид посередників, що надають
послуги у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
Агенти
Дилери
Дистриб’ютори
Джобери
Комісіонери
Брокери
Комівояжери
Маклери
Торгові представники
Торгові дома
Джерело:складено автором на основі [3].

2015
41
22
37
12
25
49
36
22
51
20

2016
44
18
44
16
22
53
27
25
58
21

2017
50
27
73
21
24
52
32
28
66
25

З таблиці 2 можна зробити висновок, що саме дистриб’ютори
надали найбільшу кількість послуг у 2017 році. Кількість послуг
наданих дистриб’юторами невпинно збільшується. Джобери
посідають останнє місце у 2017 році – 21 %.
Серед головних проблем торгового посередництва в Україні
1. Правова база. Цивільний кодекс не є суто комерційним
кодексом, оскільки містить в собі норми адміністративного права.
Правовій базі присутні фрагменти непрямих законів, відомчі
нормативні акти, різні інструкції і положення, розробки посередників.
2. Організаційні форми торгового посередництва формуються
стихійно.
3. У функціональному плані структура посередницьких фірм –
нераціональна.
4. У процесі створення знаходятся фінансово-економічні
механізми
праці
торговельних
посередників,
формуються
фінансово-економічні важелі, які ще в повному обсязі відповідають
специфіці торговельного посередництва.
5. Недостатньо висока кваліфікація кадрів, що здійснюють
посередницьку діяльність.
Отже, механізм торгового посередництва в Україні тільки
формується.
Тільки
визначаються
фінансово-економічні
інструменти: ціни, відсоткові ставки, винагородження, пільги,
стимули, податки. Вказані
важелі досить погано відповідають
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специфіці торговельно-посередницької діяльності. Це стосується
перш за все цін, знижок на об’єкти договорів, ставок, платежів,
деяких податків. Крім того, не відрегульовані гарантії з боку
посередника, його відповідальність перед контрагентами.
Використана література:
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ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЄС: МІЖДСЦИПЛІНАРНІ ОЦІНКИ
Логіка, методологічні рамки дослідження дезінтеграційності
мають поетапний характер. На першому, мультидисциплінарному
етапі, об’єкт розглядається різними дисциплінами з метою
всебічного з’ясування передумов, причин, факторів, об’єктивних та
суб’єктивних чинників, матеріальних та інституційних впливів на
процеси
міжнародної
дезінтеграції.
На
другому,
трансдисциплінарному етапі, виокремлюються нові якісні та кількісні
параметри міжнародного дезінтеграційного процесу, окреслюється
його предметна сфера в системі як міжнародних економічних
відносин, так і в галузі економічної науки в цілому. Розглядаючи
подібну логіку дослідження, М. Вебер наголошував, що «вирішити
другу задачу (другого етапу – Ф.А.) можна, тільки використавши
попередні дані, отримані в результаті вирішення першої, яка сама по
собі цілком нова і самостійна за своїм типом задача» [1, С. 291].
Безпосереднім об’єктом дослідження є міжнародні інтеграційні
об’єднання, стан і характер яких у першому наближенні можна
визначити економічними, політичними, інституційними засобами,
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використовуючи
арсенал
відповідних
наук
на
основі
мультидисциплінарності.
Однак для урахування прямих та опосередкованих факторів
аналізуються, по-перше, сукупність детермінант і складових
глобального рівня, по-друге, власне інтеграційно-регіональної
структури та, по-третє, національно-державних утворень, що
входять до інтеграційної спільноти. На глобальному рівні
розглядається структура геоекономічної системи, основні центри
економічної і політичної сили, характер взаємовідносин між ними та
між центром і периферією світового господарства.
Водночас важливими є урахування сучасних тенденцій і
процесів
глобального
рівня
(конвергенція-дивергенція,
взаємозалежність, циклічність, протекціонізм, ресурсна проблема,
конкуренція та ін.). На рівні інтеграційного об’єднання головними
індикаторами є попередні показники рівня його інтегрованості та їхня
динаміка на початку дезінтеграційних процесів (торгівля, інвестиції,
міграція робочої сили, валютно-фінансова інтеграція тощо).
Інституційні аспекти та політико-правові компоненти усіх трьох рівнів
є об’єктом дослідження на «діагностичному» етапі, які сигналізують
про зміну напряму розвитку системи від інтеграційної спрямованості
до процесів дезінтеграції.
В основі негативних тенденцій інституційного характеру можуть
бути недосконалість глобальних регуляторних механізмів (СОТ,
МВФ, Світовий банк), неадекватність законодавчих і правових норм
інтеграційного об’єднання щодо рівня і характеру відносин між його
членами, невідповідність наднаціональних інституцій чинному
формату
інтеграції, з одного боку, та неналежне сприйняття
наднаціональних регуляторних механізмів з боку окремих державчленів спільноти – з іншого. Як зазначав Б. Гаврилишин у своїй
доповіді Римському клубові «об’єднання повноважних органів для
прийняття рішень на рівні вищому за нації-держави, мусить
врівноважуватися з високим рівнем поширення, децентралізації
процесу прийняття рішень на рівнях від нації-держави до різних
нижчих щаблів суспільної структури. Потреба перерозподілу влади
одночасно у двох напрямках викликає напруженість не лише для
Європи, а й для інших регіонів» [2, С. 101].
Національно-державний
рівень
дезінтеграційності
має
політичні, економічні, інституційні, ментально-психологічні та інші
міждисциплінарні виміри. Політичні мотивуються обмеженням
традиційних функцій держави в умовах необхідності вирішення
гострих соціально-економічних проблем внутрішніми силами і
засобами, зміщенням центру ваги в бік зовнішньої політики.
Економічні чинники пояснюються звуженням засобів та інструментів
національної економічної політики, неурахуванням специфічних
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особливостей країн (історичних, етнічних, культурних тощо),
відсутністю необхідного маневру у взаємовідносинах з третіми
країнами. В інтеграційних угрупованнях існують і тривалий час
залишатимуться істотні розбіжності в рівнях соціально-економічного
розвитку, в структурі економік і ВВП, в структурі зовнішньої торгівлі,
а відтак і в умовах торгівлі, у рівнях відкритості до третього світу, що
зумовлює гетерогенізацію системи, породжує відцентрові тенденції
(ЄС, НАФТА, АСЕАН). Доволі суперечливою виглядає інституційна
складова. Суть проблеми полягає у різній якості інституційного
середовища окремих країн та інституційної системи інтеграційної
спільноти навіть за умов формальної імплементації норм і
стандартів об’єднання. Даються взнаки строкатість правової та
загальної культури, традицій, звичаїв, ментальності, що становить
потенційну загрозу дезінтеграційності. В окремих країнах існують
побоювання щодо втрати національної ідентичності в процесі
розвитку вищих форм інтеграції.
У
трансдисциплінарній
методології
міжнародних
дезінтеграційних процесів базовою методологічною конструкцією
пропонується методологія еволюційної та поведінкової економік
(біхевіоризму), застосованих у економічній, соціальній, політичній,
інституційній, психологічній та інших сферах. Еволюційний підхід дає
можливість визначити якісні відмінності у функціонуванні системи як
«процесу структурної реорганізації в часі, внаслідок якої виникає
форма чи структура, що якісно відрізняється від попередньої
форми» [3, С. 7].
Аналіз динаміки структурних змін у міжнародній інтеграційній
системі з урахуванням структурних зрушень мета- та макрорівня та
їхнє співставлення є важливими індикаторами, що характеризують
стан системи і засвідчують напрям розвитку чи в бік поглиблення
інтеграції, чи започаткування дезінтеграційних процесів. В
методології синергетики такий стан називається біфуркацією, за якої
посилюється нестійкість системи, перебудовується її структураатрактор.
На відміну від поширеної думки про те, що в точках біфуркації
існує повна невизначеність подальшої траєкторії розвитку системи
стверджується й те, що «тільки в них можна не силовим,
інформаційним способом, тобто скільки завгодно слабкими діями,
вплинути на вибір поведінки системи, на її долю» [4, С. 90]. Це
надзвичайно важливе положення для формулювання механізмів і
засобів практичної політики під час дезінтеграційних викликів. За
наявності
факторів
дезінтеграції
система
поступово
трансформується, набуває іншої якості. В умовах реструктуризації
суб’єктної структури системи (Брекзіт) постає проблема її
адаптивності, однією з головних рис якої є здатність компенсації
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втраченого потенціалу за рахунок залучення нової енергії в
широкому значенні та нових ресурсів. У такий спосіб відбувається
філогенетична трансформація інтеграційної системи через
адаптацію.
Іншими словами, здійснюється адаптивна органічна еволюція
системи, характерною рисою якої є максимізація функції корисності
за одночасної мінімізації функції витрат. «Складні структури, –
наголошував Ф. Гайєк, – утримують себе постійною адаптацією їх
внутрішніх станів до змін в середовищі» [5, С. 362]. Водночас
здійснюється певна онтогенетична трансформація як решти членів
об’єднання, так і особливо складно і навіть боляче суб’єкта, який
розриває колишні зв’язки з системою. Беручи до уваги одночасний
вплив на систему сукупності інтеграційних (проінтеграційних) та
дезінтеграційних факторів, можна визначити таку інтеграцію як
«модель комплексної взаємодії».
Методологічна основа біхевіоризму значною мірою ґрунтується
на еволюційній теорії Дарвіна. Зокрема, біологія поряд з
математикою становить парадигмальну основу у вирішенні проблем
статики і динаміки. Відносно економічної статики (визначається як
логіка координації), біологія забезпечує парадигмальну опору в
формі системного підходу для органічних систем як, наприклад,
уніфікована в загальну системну теорію робота Людвіга фон
Берталанфі. Історична динаміка системи, як її друга опора,
описується поняттям онтогенезу і філогенезу.
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ ФІНАНСОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ
Одним із найбільш важливих «каналів» позитивного впливу
євроінтеграційних процесів на вітчизняну економіку є стимулювання
інновацій. З минулого досвіду чітко видно, що навіть в періоди
макроекономічного зростання ключовими факторами розвитку були
ті, що аж ніяк не пов’язані з інноваціями. В підсумку ефект
економічного розвитку поступово «вихолощувався», а поглиблення
технологічного
«розриву»
створює
численні
загрози
для
конкурентоспроможності у глобальному форматі. Події 20132014 рр., а з ними і укладання угоди між Україною та Європейським
Союзом можуть і потенційно повинні стати імпульсом для реалізації
нових підходів у проведенні економічних реформ [1].
На
наш
погляд,
євроінтеграція
здатна
суттєво
переформатувати недостатньо ефективну на даний час національну
інноваційну систему, в першу чергу – за рахунок її фінансової
складової. В цій площині важливими завданнями видаються
наступні:
1. Формування сприятливого інвестиційного клімату для
залучення іноземного капіталу в українську економіку. Невпинна
глобалізація не тільки створює нові можливості для країн, вона
призводить і до існування численних викликів, які, доволі часто,
деструктивно впливають на економічний розвиток. Значна частина
таких суперечностей сконцентрована і на рівні фінансового сектору.
В першу чергу мова йде про різноманітні кількісні та якісні асиметрії,
від подолання яких залежить конкурентоспроможність держав. Слід
визнати, що Україна за майже три десятиліття реформ не тільки не
змогла посісти відповідне своєму економічному потенціалу місце,
але й різко втратила початкові позиції. Ні за обсягом, ні за
структурою прямі іноземні інвестиції не відповідають тим
масштабним завданням, що стоять перед нашою державою [2]. А
наявність серед лідерів за обсягами ПІІ в Україну офшорних зон
напряму свідчить, що зусилля щодо «деталізації» української
економіки не дали бажаного ефекту.
2. Створення передумов для активізації іноземного капіталу у
вітчизняному фінансовому секторі. Питання про іноземний капітал у
вітчизняному фінансовому ринку неоднозначне. З одного боку,
зовнішні інвестори не тільки вирішують проблему фінансових
ресурсів, мова йде і про трансферт технологій фінансового
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посередництва, людський капітал і т. п. З іншого, конфлікт на Сході
України вкотре окреслив важливість питання про збереження
економічного суверенітету в умовах всеохоплюючої глобалізації. На
рівні фінансового сектору можуть бути сформовані потужні канали
економічної експансії та впливу на економічні процеси в умовах т. з.
«гібридних воєн».
На сьогодні вітчизняні фінансові інституції переживають
поступове відродження після системної кризи 2014-2016 рр., яка
призвела до: різкого скорочення кількості учасників фінансового
ринку; зниження обсягів основних сегментів ринку цінних паперів та
ринку фінансових послуг; поступове нівелювання ролі банків як
інституцій-лідерів у фінансовому секторі і т.п. [3-5]. Проте криза
сформувала і принципово нові шанси для трансформації
інституційної
моделі
вітчизняного
фінансового
сектору.
«Банкоцентризм», як ідеологія функціонування фінансових
інституцій в Україні себе вичерпав, на часі – активний розвиток
небанківських фінансових інституцій. Якраз у цій площині (за
винятком можливо страхового сектору) спостерігається мінімальна
активність іноземного капіталу.
3. Інструментарні інновації, спрямовані на активізацію ринкових
методів залучення капіталу нефінансовими корпораціями. Оцінюючи
вітчизняний фінансовий ринок з точки зору його інструментарної
складової, можна зазначити: по-перше, частка корпоративного
сектору в емісії фінансових інструментів є незначною, що фактично
свідчить про слабку здатність вітчизняного фондового ринку
реалізувати притаманні цьому сегментові функції; по-друге, ми
маємо справу з «ефектом витіснення» – на ринку акцій на
первинному
ринку
домінують
банківські
установи,
які
докапіталізуються, на ринку боргових капіталів – державні облігації,
що суттєво стримує випуск інструментів приватного боргу; по-третє,
мінімальними є обсяги окремих важливих сегментів фінансового
ринку – наприклад, ринку похідних фінансових інструментів [6].
Дефіцит ресурсів на внутрішньому ринку в періоду
макроекономічного зростання покривався за рахунок активного
випуску вітчизняними корпораціями цінних паперів на європейських
біржах. З погіршенням економічної ситуації в Україні цей потенціал
було вичерпано. В той же час, оцінюючи присутність іноземного
капіталу на вітчизняному ринку акцій, треба розуміти, що більшість
таких «іноземних» інвесторів де-факто є вітчизняними фінансовопромисловими групами, які таким чином «оптимізують» фінансові
потоки та «мінімізують» політичні ризики діяльності бізнесу в Україні.
4. Технологічні інновації. На глобальному фінансовому ринку
саме технологічні інновації є першопричиною глибинних змін,
потенційно вони призведуть не тільки до змін в принципах
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функціонування окремих фінансових інституцій, скоріше мова йтиме
про зникнення одних фінансових посередників та появу принципово
нових. В Україні частка фінансових установ, які впроваджують
технологічні інновації залишається невисокою, як і показник
споживачів фінансових послуг, які їх використовують. Таким чином,
трансферт технологій, і на рівні споживачів, і на рівні фінансових
інституцій є надзвичайно важливим та актуальним завданням.
5. Проблема чіткої та своєчасної імплементації положень
Угоди [1] на рівень вітчизняного законодавства. Учасники
вітчизняного фінансового ринку вже неодноразово ставали свідками
прийняття різноманітних програм та концепцій, не є винятком і євро
інтеграційний вектор розвитку [7]. В тім, результативність таких
програм є надзвичайно низькою. У випадку з імплементацією
положень Угоди про асоціацію, вітчизняний політикум стикається з
надзвичайно жорстким контролем з боку Європейського Союзі та
міжнародних фінансових організацій. Чи не ключовим аргументом на
користь реалізації програми завжди непопулярних реформ у
фінансовому секторі є надмірно високий рівень залежності нашої
держави від зовнішніх кредиторів. Але, в Україні завжди існує ризик
домінування електоральних інтересів над інтересами державними.
В підсумку, євроінтеграція дає нові шанси для реалізації
інноваційної складової у економічних реформах в Україні, проте
вимагає змін і в державній політиці, і в ринковій поведінці учасників
фінансового ринку. Від здатності України вирішити зазначені
проблеми буде багато в чому залежати місце нашої держави на
економічній мапі світу.
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ПРОБЛЕМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У
ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Типовою для України є змішана система фінансування, що
передбачає комбінування державного і приватного фінансування
закладів вищої освіти. Традиційно головним джерелом є державний
бюджет [1-2; 5]. Офіційні статистичні дані демонструють стабільне
зростання обсягів загальних видатків зведеного бюджету України на
вищу освіту в гривневому еквіваленті. Однак, це не може свідчити
про суттєве поліпшення ситуації в системі вищої освіти країни, що
пояснюється доцільністю коригування фінансових показників на
зростаючі темпи інфляції в країні. Зазначене обумовлює
необхідність диверсифікації джерел інвестування діяльності закладів
вищої освіти з метою мінімізації їх фінансових ризиків, забезпечення
фінансової безпеки. Серед перспективних джерел фінансування
діяльності університетів можна виокремити комерціалізацію
результатів їх наукових досліджень, що особливо актуалізується в
контексті становлення економіки інформаційного типу.
В Україні поступово формуються передумови для активізації
комерціалізаційних процесів. Щороку реєструється близько
3000 патентів на винаходи, в середньому 9300 патентів на корисні
моделі, більше 2000 патентів на промислові зразки [3]. При цьому
значну питому вагу серед сукупної чисельності заявників на
отримання патентів становлять представники сектору вищої освіти.
Це свідчить про наявність потужного науково-технічного потенціалу
й
усвідомлення
необхідності
організації
захисту
прав
інтелектуальної власності. У 2016 р. усього в Україні було
зареєстровано 2152 договори щодо розпорядження майновими
правами на об’єкти промислової власності (проти 1885 – у 2010 р.).
Структурно із загальної кількості зареєстрованих договорів 1953
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становлять договори на передання виключних майнових прав; 98 –
«відкритих ліцензій» на використання запатентованих винаходів і
розробок; 61 – невиключних ліцензій; 38 – виключних ліцензій; 2 –
одиничних ліцензій [3].
На поточному етапі розвитку при реалізації процесів
комерціалізації результатів наукових досліджень заклади вищої
освіти
стикаються з комплексом екзогенних (зовнішніх) та
ендогенних (внутрішніх) проблем і бар’єрів – рис. 1.

Рисунок 1. Екзогенні та ендогенні проблеми комерціалізації
наукових досліджень у закладах вищої освіти
Джерело: побудовано автором на основі [4].
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Вирішення зовнішніх проблем потребує консолідації зусиль
суб’єктів державного сектору – передусім під егідою Міністерства
освіти і науки України та Міністерства фінансів України. Ендогенні
проблеми комерціалізації результатів наукових досліджень можуть
бути вирішені на мікроекономічному рівні – закладами вищої освіти.
Вирішення
проблем
комерціалізації
результатів
наукових
досліджень закладів вищої освіти дозволить: розробити й
імплементувати ефективні механізми матеріальної мотивації
наукових кадрів; скоротити обсяги відтоку вчених за кордон; оновити
матеріально-технічну базу наукових лабораторій і дослідницьких
центрів; сформувати належне кадрове забезпечення відділів
комерціалізації при університетах (маркетологи, юристи, бухгалтери,
економісти, патентні повірені і т.п.); активізувати подачу заявок до
міжнародних патентних відомств; розширити співробітництво
суб’єктів у рамках так званого чотирикутника Quadruple Helix («вища
освіта – бізнес – держава – громадський сектор»).
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керуючий партнер,
ЮК «Чернобай та партнери», м. Київ
ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВОЮ ОБЄКТАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Підписання
Україною
економічної
частини
угоди
з
Європейським союзом ставить перед нашою державою нові виклики
стосовно правової охорони об’єктів інтелектуальної власності і
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створює передумови для економічного зростання, яке ґрунтується
перед усім на використанні новітніх технологій.
Не дарма світовим співтовариством взагалі і європейським
зокрема приділяється підвищена увага питанням інтелектуальної
власності, адже весь оточуючий нас світ складається з об’єктів, які є
або продуктом природи, або результатом інтелектуальної діяльності
людини.
Проте, на сьогодні вже певною мірою застаріло зведення
питання важливості інтелектуальної власності виключно до аспектів
її правової охорони і правомірності використання в економіці.
Зараз настав час для зміни парадигми тому всю сферу
інтелектуальної власності слід сприймати як засіб, що стимулює
прогрес і «змушує» досягати переваг виключно за допомогою
інтелектуального
потенціалу.
Тобто,
саме
інтелектуальний
потенціал, як основа конкуренції зумовлює розвиток економіки.
«Світом править той – хто володіє технологіями».
Нажаль, ні Угода про асоціацію, як акт міжнародного права, ні
чинне законодавство України не приділяють належної уваги
суб’єктному складу в правовідносинах щодо інтелектуальної
власності. В нормативних актах лише констатується, що права
інтелектуальної власності можуть мати фізичні та юридичні особи.
При цьому, існують певні термінологічні непорозуміння у
змістовному юридичному наповненні таких термінів як «творець»,
«автор», «правовласник», «особа, що володіє правами» тощо. І ще
більшою є проблема не віднесення держави до осіб, які можуть мати
права інтелектуальної власності. Тобто, сама держава фактично
ігнорує належне визнання своєї суб’єктності по відношенню до
об’єктів інтелектуальної власності.
Це створює певні проблеми в належній реалізації економічних
та політичних інтересів держави, особливо в сферах, які стосуються
обороноздатності держави, безпеки і здоров’я її громадян,
проведення фундаментальних наукових досліджень або, принаймні,
створенні об’єктів інтелектуальної власності на замовлення і за
рахунок державних коштів, наприклад у результаті виконання
державного оборонного замовлення.
Право інтелектуальної власності за своєю природою є
цивільним правом і законодавство України, говорячи про суб’єктів
власності та її види, хоча і надає перевагу приватній формі
власності, все ж таки відносить до її суб’єктів також державу Україну.
В той же час стосовно прав на об’єкти інтелектуальної власності
законодавство говорить лише про творця та інших осіб, яким
належать особисті немайнові та майнові права. Тобто, чітка вказівка
на суб’єктний склад відсутня.
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Класичний підхід, який видається обґрунтованим і правильним,
виходить із того, що особисті немайнові права (перед усім –
авторство), як невідчужувані права можуть належати виключно
фізичній особі, яка створила об’єкт, а майнові права (перед усім –
право на використання) – також іншим суб’єктам.
Вирішення питання про те, кому будуть належати права на
конкретний об’єкт у конкретних правовідносинах по створенню цього
об’єкта законодавець в основному віддає на вирішення самих
учасників, які мають з цього приводу укласти договір. Лише в деяких
законодавчих актах, які стосуються державного оборонного
замовлення і науково-технічної діяльності говориться про належність
таких прав конкретній особі, але знову ж таки з посиланням на
певний договір.
Нажаль на практиці, особливо в промисловій сфері,
спостерігаються лише поодинокі випадки укладення подібного роду
договорів, що призводить до, подекуди, серйозних проблем
стосовно реалізації майнових прав і їх судового захисту.
У сфері державного замовлення на розробку об’єктів ланцюжок
учасників замовлення і його виконання є доволі складним оскільки
включає таких осіб: (1) державу – (2) державний орган (замовник) –
(3) виконавця або генерального підрядника-виконавця (юридична
особа) – (4) субпідрядника або співвиконавця чи декілька таких
(юридичні особи) – (5) працівників підрядника та субпідрядника –
реальних авторів об’єктів (фізичні особи).
Звичайно, що в такому ланцюжку, який подекуди
ускладнюється тим, що при розробці інноваційного продукту можуть
використовуватись
вже
раніше
кимось
створені
об’єкти
інтелектуальної власності, забезпечити договірним способом
належне визначення одного чи декількох суб’єктів, яким будуть
належати майнові права реально неможливо. Тим більше, що в разі
визначення
декількох
осіб
це
додатково
потребуватиме
встановлення механізму прийняття ними рішень стосовно
використання об’єкту інтелектуальної власності, що їм належить.
Виходячи із таких обставин та наведених ускладнень, на думку
автора найбільш прийнятним варіантом ефективного регулювання
питання щодо того, кому будуть належати майнові права
інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням
держави та/або за державні кошти є варіант, за яким це питання
буде врегульоване законодавчо на рівні Цивільного та
Господарського кодексів України або окремого закону.
Залишається невирішеним питання про те, хто з трьох
основних суб’єктів: держава, виконавець, чи автор (творець) має
бути носієм майнових прав. Відносно цього також відсутня єдина
думка вчених та практиків, оскільки специфіка об’єктів
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інтелектуальної власності в кожному конкретному випадку є різною і
зумовлює різні підходи до юридичного оформлення їх наступного
використання.
Проте, все ж таки певний аналіз дозволяє дійти висновку про
можливість окреслення принаймні основних підходів чи критеріїв,
якими законодавець може керуватись при встановленні норми
права.
На наш погляд такими основними критеріями можуть бути:
«сутність об’єкту інтелектуальної власності» та «економічний
інтерес», які звичайно пов’язані але відповідають на різні питання.
Якщо «сутність об’єкту інтелектуальної власності» в аспекті
розглядуваного питання перш за все стосується того, чи може бути
такий об’єкт у приватній власності і вільно обертатись у
господарському обороті, чи оборот такого об’єкту обмежений.1.
Теорія права та законодавство знає об’єкти, які вилучені з обігу, обіг
яких обмежений та які вільно обертаються в обігу. Наприклад, якщо
об’єкт інтелектуальної власності, скажімо винахід, або схема,
стосуються виключно військової техніки, яка за своєю природою є
зараз таємною, то звісно, що майнові права на такий об’єкт не
можуть належати приватній особі, а можуть бути тільки в державі.
Стосовно економічного інтересу2, то якщо він полягає у
вилученні максимального прибутку від реалізації права на
використання об’єкту, найбільш мобільним є реалізація такого права
приватною особою. Втім, якщо об’єкт, наприклад в силу своєї
сутності (про що йшлося в попередньому абзаці) цікавить більш як
засіб обмеження прав інших осіб на його використання, то скоріше
такий інтерес може бути у держави – наприклад стосовно, знову ж
таки, військової техніки.
На нашу думку більш детальний аналіз різних варіацій
вищеописаних
критеріїв
дозволить
винайти
оптимальний
ефективний механізм правового регулювання у цій сфері.

1

Мається на увазі не сам об’єкт інтелектуальної власності, а предмет, в якому він втілений.
Під економічним інтересом розуміється не тільки суту економічна вигода, а і соціальний, політичний тощо
аспекти.

2
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РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ
АУТСОРСИНГОВИХ IT-ПІДПРИЄМСТВ
Україна посідає 4-те місце у світі за кількістю сертифікованих
IT-спеціалістів [1]. Проте при наявності великої кількості фахівців з
високим технічним рівнем підготовки, саме людський фактор є
однією з ключових причин, через які Україна не входить до числа
ТОП-лідерів з експорту IT-послуг до країн ЄС.
Співвідношення
українських
розробників
програмного
забезпечення, які працюють на аутсорсі, до тих, хто задіяний у
розробці внутрішньої продукції, приблизно 9 до 1. Тому у
вітчизнянійIT-галузі актуальною є зміна підходів до управління
персоналом відповідно до європейських практик.
Реалізація IT-проектів передбачає високий рівень реагування
на зміни ринкової ситуації взагалі та вимог до конкретного продукту
зокрема. Проте враховуючи радянську спадщину у вигляді
наслідування принципів планової економіки, більша частина
створених в Україні компаній є жорстко централізованими.
Бюрократизація усередині компаній прямо впливає на швидкість
прийняття рішень, що призводить до затримання термінів виконання
проектів та відповідного збільшення бюджетів.
Оскільки європейське суспільство поступово стає цифровим
(digital) та більш індивідуалізованим, вітчизняні аутсорсингові ITкомпанії повинні бути більш гнучкими та чутливими до вимог
замовників IT-послуг. Для цього в першу чергу потрібно розподіляти
цінності європейського суспільства та відповідати уявленням про
організаційний
дизайн
сучасних
організацій.
Пріоритетним
завданням у цій площині постає створення більш адаптивних та
командо-орієнтованих організацій. Перехід до нових організаційних
моделей повинен будуватися на відповідно нових підходах до
лідерства.
Класичне
розуміння
лідерства
було
глибоко
індивідуалізованим. Тому у більшості вітчизняних компаній до сих пір
робиться акцент на розвитку окремих особистостей, створенні
кадрових резервів, проведення періодичної оцінки керівником
особистих навичок та моделей поведінки підлеглих.
З точки зору нового підходу до лідерства менеджери
відповідають за створення організацій, в яких люди постійно
розширюють свою здатність до навчання, приймаючи до уваги
комплексність завдань та місію організації [2]. Таким чином, різниця
247

між розвитком лідерів та лідерства полягає у тому, що перший
відноситься до людського капіталу організації, а другий – до
соціального.
Українським підприємцям, які бажають вийти на зарубіжні
ринки з власним продуктом або послугами аутсорсингу, потрібно
переорієнтуватися з індивідуалістичного на про-командний підхід до
створення продуктів програмного забезпечення. Практика побудови
самоорганізованих команд у європейських компаніях є цікавою для
наслідування. Наприклад, власна методологія організації робочого
процесу шведської компанії «Spotify», побудована на використанні
самоуправляємих підрозділів компанії, тому лідерство та можливість
приймати рішення повністю розподілені між усіма членами
колективу. Менеджерам компанії не потрібно витрачати час на
«управління талантами», планування спадкоємності чи кар’єрних
карт. Натомість лідерство сприймається як процес розширення
спроможностей кожного члена колективу ефективно залучатися до
виконання лідерських функцій та ролей. Розвиток лідерства у
сучасному проєвропейському розумінні не є результатом
традиційних аудиторних тренінгових програм, проте відбувається
унаслідок координованих менеджментом дій щодо створення умов
для навчання безпосередньо на робочих місцях та надання
повноважень задля швидкого прийняття рішень членами
самоорганізованих команд, якщо вони відповідають місії компанії та
запитам збоку клієнтів.
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LABOUR MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE: INFLUENCE
OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESS
Human development as an integral component of the growth of
national economy competitiveness became a priority of European
economy’s globalization vector. Getting the competitive advantages are
248

associated with effective using of competitive human resources to
provide an output in economic development. Under crisis conditions in
local economy, certain conditions of the productive of labour force using
is potential for state policy’s elaboration and implementation. It leads to
the necessity of the labour market development and investigation of the
problems of labour market regulations.
Problems of state regulation of employment are still being at the
center of scientific interests of Ukrainian and foreign economists.
Particularly, among the most significant research papers associated with
labour market’s development are presented in works of S. Bandur,
O. Grishnova, A. Kolot, E. Libanova, V. Onikiyenko, I. Petrova,
V. Petyuh, V. Savchenko. Nevertheless, some aspects of the specific
features of the employment regulation in the context of globalization are
not enough sufficiently investigated by authors. Therefore, the main
purpose of this article is to analyze the influence of European integration
tendencies on labour market development in Ukraine and to define the
main trends of labour market’s policy improvement.
Usage of low labour costs by majority of producers let them to save
investments to human resource development and enhancement of
working place’s quality. In the long run, it has resulting in preservation of
a great number of harmful jobs with low skills concentrated, especially in
mining, quarrying, manufacture of chemical products, manufacture of
basic metal and metal processing.
At the same time, strengthening of the European integration
tendencies had influenced on Ukrainian labour market development.
Firstly, it reflected in the intensification of migration flows from Ukraine to
the countries of European Union. During last period of time the
distribution of migration flows between countries-recipients had changed
significantly. According to State Statistics Service of Ukraine data, the
number of labour migrants from Ukraine to Poland, Italy, Portugal, Czech
Republic, Germany, Hungary (some EU countries) had increased from
549,9 thousand persons in 2012 to 823,3 thousand persons in 20152017. At the same time, the share of labour migrants with tertiary
education to these EU countries had increased from 48,4 % to 58,6 %
[1]. Mainly, the strengthening of migration flows was stipulated by
conserving of low wages in Ukrainian economy (in comparison with EU
countries). For instance, in 2016 the average wage in Ukraine had
constituted 768 $ (constant 2011 PPP), in Czech Republic – 2260 $
(constant 2011 PPP), in Poland – 2307 $ (constant 2011 PPP), in
Germany – 5242 $ (constant 2011 PPP) [2]. It’s a real incentive for
Ukrainian skilled employees to migrate.
As the analysis suggests, the development of demand and supply
side of skills nowadays relevant for development in Ukraine and it is
characterized by the following problems.
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Globalization needs technological and economic changes to
provide the national economy’s competitiveness growth. However, labour
demand in Ukraine is still oriented to unskilled manual labour. It has
consequences of slow rates of industry restructuring and a low
productivity in the sector. At the same time, low productivity mirrors in
low wages compare to the industry’s median wage even for skilled
workers. In the meantime, the number of jobs for professionals is limited
by soft occupational diversification, non-effective structure of economy.
As a result, it demands for some professional skills in the Ukraine coexist
with relatively low salaries proposed to professional workers.
Reallocation of jobs in industry leads to the higher scale of skills
mismatching. Shortage of skilled manual and non-manual workers
continues also exist and being a serious challenge for Ukrainian labour
market. It causes the problems with recruiting a staff with required skills
for majority of enterprises in industry. And intensification of migration
flows to EU countries stipulated growth of internal skills mismatch.
Nevertheless, in case of work abroad (skilled jobs) the
accumulated experience of job placement in developed countries
provides migrants by adequate innovative skills. And ensuring of
sustainable business environment in Ukraine will provide the increase of
professional and territorial mobility of employees.
In general, strengthening of migration flows under conditions of
European integration might results not only in significant losses of labour
force as a serious challenge of labour market development in Ukraine.
Low efficiency of the professional management training’s system, weak
focus on the formation of general qualifications connected with
development of companies’ behavior and communication skills; and
resulting in a lack of effective management.
At the same time, job placement in developed countries promotes
the provision of progressive patterns of employment. One of the main
directions of state regulation in developed countries tends to favor the
development and implementation of active labour market programs.
These programs provide the opportunity to earn experience that really
assisting the problems of job placement and provide the career guidance
in Ukraine in perspective.
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КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ
«QUАDRUPLЕ HЕLІX»
Комерціалізація результатів наукових досліджень сучасного
закладу вищої освіти повинна розглядатися як основа його
підприємництва, будучи найбільш ефективним
механізмом
конвертації результатів досліджень і розробок в інноваційну
продукцію. Комерціалізація результатів наукових досліджень,
одержуваних закладами вищої освіти, є важливим джерелом
формування дохідної частини їх бюджетів, а також фактором
залучення інвестицій в науково-дослідну та педагогічну діяльність, і
тому знаходиться в центрі уваги провідних вітчизняних науковців
[1-3]. Саме результати комерціалізації наукових досліджень закладів
вищої освіти у значній мірі визначають їх внесок в інноваційний
розвиток суспільства.
У рамках проведеного дослідження обґрунтовано чотири
напрямки щодо формування системи комерціалізації результатів
наукових досліджень закладами вищої освіти в Україні: 1) орієнтація
закладів вищої освіти на технологічні потреби бізнесу; 2) посилення
мережевої кооперації підприємств і закладів вищої освіти в сфері
наукових досліджень, посередництва та трансферту технологій;
3) розвиток венчурного капіталу для формування і розвитку стартапкомпаній, заснованих на результатах наукових досліджень;
4) вдосконалення менеджменту трансферту технологій як сфери
діяльності, так і професії.
Основним інструментом формування та розвитку системи
комерціалізації результатів наукових досліджень закладів вищої
освіти в масштабі країни, на нашу думку, може служити ефективне
використання концепції «Quаdruplе Hеlіx», яка може реалізовуватися
за допомогою об’єднання зусиль держави, закладів вищої освіти,
бізнесу і потреб суспільства. Концепція «Quаdruplе Hеlіx»
представлена у вигляді механізму, який має чотири блоки: держава,
малий і великий бізнес, заклади вищої освіти, а також потреби
людини і суспільства (рис. 1).
Так, на рівні держави необхідно приймати законодавчі акти,
визначати пріоритети науки і техніки, технологій, розробляти
251

форсайт-проекти, концепції науки, науково-технічні програми,
дорожні карти тощо. У другому блоці необхідно: розробляти базові
моделі розвитку малого і великого бізнесу; здійснення кооперації
малого, середнього та великого бізнесу; розміщення замовлень;
формування нових структур і т. д. Третій блок передбачає:
проведення координації діяльності закладів вищої освіти, науководослідних інститутів; формування технопарків та малих інноваційних
підприємств; проведення фундаментальних наукових досліджень та
експериментальних апробацій їх результатів в технопарках. У
четвертому блоці повинні формуватися різні запити на товари і
послуги та інші потреби суспільства аж до індивідуальних замовлень
фізичних і юридичних осіб.

Рисунок 1. Схематична інтерпретація концепції «Quаdruplе Hеlіx»
Джерело: розроблено автором.
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Тобто, реалізація зазначеної концепції може стати ефективним
методом і механізмом втілення в життя пріоритетів науки і
технологій. Для успішної реалізації концепції «Quаdruplе Hеlіx» слід
вирішити ряд комплексних проблем:
- інституційного характеру (вирішити питання нормативноправового забезпечення щодо захисту прав інтелектуальної
власності та комерціалізації технологій);
- кадрового характеру (дефіцит або відсутність підготовлених
кваліфікованих фахівців);
- фінансового характеру (нестача фінансування для
проведення науково-дослідних робіт, придбання нового обладнання,
недостатня кількість оборотних коштів тощо).
Отже, визначальною умовою формування вітчизняної
інноваційної економіки виступає ефективна комерціалізація
результатів наукових досліджень, а також приведення у
відповідність попиту на інноваційні технології, висунутого реальним
сектором економіки, та пропозиції по їх розробці зі сторони закладів
вищої освіти. Успішна комерціалізація наукових досягнень і
трансферту технологій можлива, коли заклади вищої освіти
взаємодіють з бізнесом через інноваційну інфраструктуру. Таким
чином, запропонована концепція «Quаdruplе Hеlіx» є ефективним
сучасним інструментом комерціалізації результатів наукових
досліджень закладів вищої освіти в Україні.
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ТРАНСФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Вибір будови пенсійної системи детермінований складним
комплексом економічних, соціальних, історичних та культурних умов
життєдіяльності суспільства. Формування прийнятних для країни
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моделей національних пенсійних систем, вироблення їх якісних і
кількісних характеристик, можливі лише як результат суспільної
згоди з приводу розподільних відносин між державою,
працездатними та непрацездатними членами суспільства стосовно
співвідношення величин заробітної плати і пенсій, міри їх
диференціації, а також щодо способів і форм проведення соціальної
політики. Така згода складається під впливом економічних і
соціальних реальностей, культурних і національних традицій тієї або
іншої країни, а її реалізація забезпечується створенням державою
відповідних правових, організаційних і економічних засад
функціонування пенсійних систем.
Розуміння солідарної системи не можна уявити без
функціонування.
Пенсійного
фонду,
за
допомогою
якого
відбувається фінансове забезпечення пенсіонерів. Функціонування
такого Фонду є виправданим за належного співвідношення, тобто
перевищення, працюючих над пенсіонерами. Така ситуація була
характерною за часів існування Радянського Союзу. Нажаль, в
сучасних умовах все відбувається з точністю до навпаки. Так, у 2014
році кількість пенсіонерів вперше перевищила кількість працюючих
громадян. Пізніше, в середині 2016-го цей показник становив вже
29 % від числа всього населення в Україні. Іншими словами, кожен
третій українець нині – пенсіонер.
Пояснення такої ситуації є простим: по-перше, наявність
демографічної кризи, по-друге, активізація серйозного міграційного
руху. За модельними розрахунками, в основу яких покладено
середній варіант прогнозу Інституту демографії та соціальних
досліджень, до 2075 р. населення України скоротиться до 28,2 млн,
тобто більш як на третину. Найбільшого скорочення зазнає
чисельність населення працездатного віку (з майже 25 млн до 14
млн осіб, або на 43 %). Кількість людей старше працездатного віку
до 2021 р. дещо скорочуватиметься, а коли закінчиться підвищення
пенсійного віку для жінок, – почне зростати (з 10,6 млн у 2021 р. до
12,3 млн у 2050 р.) [1]. З початку 2050-х років 60-річного віку
досягатимуть менш численні покоління, народжені під час різкого
спаду народжуваності у 1990-х і низької народжуваності 2000-х років.
Тому за незмінної межі пенсійного віку кількість людей пенсійного
віку почне скорочуватися і наприкінці прогнозованого періоду
становитиме 9,6 млн осіб [1]. Тобто демографічне навантаження
людьми похилого віку на осіб працездатного віку не зростатиме
нескінченно. Що скоріше країна вийде на шлях сталого розвитку, то
швидше стабілізується вікова структура населення.
Окрім скорочення працездатного, зменшується й кількість
працюючого населення у зв’язку з неможливістю працевлаштування,
активним розвитком фріланса, існуванням тіньового бізнесу,
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практики виплати зарплат у «конвертах» тощо. Варто зазначити, що
навіть збільшення мінімальних зарплат до 3200 гривень, не сприяло
остаточному виходу з тіні для більшості суб’єктів господарювання.
На наше переконання, підвищення мінімальної заробітної плати є
доцільним за умови хоча б незначного піднесення та зростання ВВП,
а в іншому разі – призводить до негативних результатів, зокрема
банкрутства малого й середнього бізнесу, масового скорочення
працівників та ін.
Тому необхідним за сучасних реалій сьогодення є
впровадження досить непопулярних заходів. До них відноситься,
насамперед, зменшення кількості пенсіонерів, що, в свою чергу
досягається через підвищення пенсійного віку, збільшення трудового
та страхового стажу, необхідного для отримання пенсій.
Найгостріше питання, яке активно обговорюється – це підвищення
пенсійного віку населення. З одного боку, такий крок дозволив би
зменшити навантаження на Пенсійний фонд, але, з іншого – низький
рівень та якість життя українців свідчать про необхідність
виваженого підходу до прийняття відповідних рішень. До того ж
демографи стверджують, що 40 % українських мужчин не доживає
до 60-річного віку. Дещо краща ситуація з жіночою статтю: в
середньому українська жінка після виходу на пенсію проживає ще
19,9 років [2].
Яка ж специфіка пенсійного забезпечення в Європейських
країнах? Візьмемо для прикладу Фінляндію. Так, оформити вихід на
пенсію у Фінляндії можна у різний вік – від 63 до 68 років В окремих
випадках – ще раніше, але при цьому рівень виплат буде значно
меншим. Наразі пенсійний вік у Фінляндії активно реформують – і
поступово усі йтимуть на пенсію у 65-річному віці. Майже в будьякому випадку літня людина, що проживає у Фінляндії, гарантовано
отримає від держави мінімальний дохід – 1158 євро (одружені
люди), 1300 євро (самотні люди). Країна пропонує кілька видів
пенсій – за віком, дострокову, через безробіття, через
непрацездатність, через неповну зайнятість. В основному громадяни
орієнтуються на пенсії за віком. В середньому фінські дідусі й бабусі,
за різними даними, отримують 1500-1600 євро пенсії [3].
Отже, неминучим трендом майбутнього буде повноцінне
функціонування накопичувальної пенсійної системи. Очевидним є й
те, що перші пенсії з накопичувальних внесків українці почнуть
отримувати тільки через 25 років. Перехідний ж період триватиме як
мінімум вдвічі довше. Він почнеться тоді, коли перша працююча
особа внесе частину внесків не до солідарного фонду, а до
накопичувального. А закінчиться тоді, коли помре остання людина,
яка отримує пенсію виключно із солідарної системи. Тобто потрібний
тривалий час як для повноцінного впровадження такої системи, так і
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для розуміння спільнотою її користі для населення. Політична та
соціально-економічна нестабільність не дозволяють громадянам
сприйняти важливість такої трансформації пенсійної системи в
країні.
Роль пенсійного забезпечення на сучасному етапі розвитку
України визначається завданнями її переходу до соціальної,
демократичної та правової держави, соціально орієнтованої
ринкової економіки, необхідністю подолання небезпеки відставання
від сучасних світових тенденцій економічного та суспільного
розвитку. Однак на сьогодні пенсійна система в Україні працює в
умовах максимального фінансового напруження, незважаючи на
реалізацію окремих положень пенсійної реформи та ряд позитивних
зрушень у пенсійному забезпеченні, та не забезпечує при цьому
достатньою мірою задоволення потреб пенсіонерів. Звідси
можливості пенсійної реформи щодо вирішення проблем пенсійного
забезпечення поки що не вдалося реалізувати: по-перше, розмір
пенсій більшості пенсіонерів залишається невеликим; по-друге,
пенсійна система є соціально несправедливою – як за професійною,
так і за гендерною ознакою; по-третє, не відбулася детінізація
заробітків і доходів громадян; по-четверте, Пенсійний фонд України
не може обійтися без дотацій з бюджету; по-п’яте, не дивлячись на
те, що передбачалося впровадження загальнообов’язкової
накопичувальної системи, така система поки що не впроваджена;
по-шосте, недержавне пенсійне забезпечення знаходиться на
початковому етапі розвитку.
Результати аналізу реформування пенсійної системи свідчать
про необхідність коригування процесів подальшого проведення
пенсійної реформи з урахуванням набутого досвіду та соціальноекономічного становища в країні. При цьому подальше
реформування пенсійної системи має здійснюватися за такими
напрямками: поліпшення фінансового стану Пенсійного фонду
України; забезпечення середньо- та довгострокової стабільності
пенсійної системи з поступовим переходом до посилення ролі
накопичувальних складових частин пенсійної системи; забезпечення
належного рівня заміщення заробітної плати пенсією та мобілізації
довгострокових інвестиційних ресурсів, необхідних для модернізації
вітчизняної економіки.
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СУЧАСНІ МОДЕЛІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВА
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
У Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [1], метою якої є
впровадження в країні європейських стандартів життя та вихід
України на провідні позиції у світі, зазначено, що Україна має стати
державою з сильною економікою та передовими інноваціями.
Реалізація
цього
положення
передбачає
відновлення
макроекономічної стабільності, забезпечення стійкого зростання
економіки, створення сприятливих умов для ведення господарської
діяльності. Відтепер європейський вибір для України – це не просто
географічна близькість із Європою, це вибір шляхів інноваційного
розвитку країни в напрямку європейської цивілізаційної моделі.
Провідну роль у забезпеченні правильного вибору орієнтирів і
пріоритетів інноваційного розвитку відіграє існуюча в країні система
публічного управління. Від її ефективності і результативності
залежить, чи зможе Україна стати на шлях збалансованого розвитку
і досягти стійких позицій на світовому ринку. Україна вже має певний
потенціал для запровадження нових підходів і моделей публічного
управління, нових відносин в економіці й політиці, нових технологій у
виробництві, нових поглядів на рівень та якість суспільного життя [2].
Стратегічним курсом політики України в контексті її інтеграції
до європейського співтовариства передбачено необхідність
здійснення суттєвих інституційних змін, гармонізації національного
законодавства з європейським, модернізації існуючої системи
публічного управління та її адаптації до сучасних європейських
реалій, що природно обумовлює перехід України на інноваційну
модель розвитку.
Сучасні теорії публічного управління містять універсальні
принципи,що можуть бути застосовані для будь-яких держав.
Головним у новітніх моделях публічного управління є «намагання
створити гнучкішу й результативнішу ринково-орієнтовану систему,
стратегічно спрямовану на клієнта-громадянина, що можна зробити
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шляхом переходу від адміністрування до менеджменту із
залученням його ідеології, методології, передових підходів і
технік» [3].
Аналіз сучасних моделей публічного управління дозволив
виявити, що на цей час найбільш визнаними у світі є такі моделі:
модель «менеджералізму» (Public Management); модель належного
(доброго) врядування (Good Governance); модель нового
державного менеджменту (New Public Management) – економічна
(маркетизація) та організаційна (дебюрократизація) тенденції
розвитку.
Вмоделі «менеджералізму» для сфери публічного управління
характерні підходи й методи, вироблені в приватному бізнесі [4], до
яких слід віднести: діяльність держави як процесу надання послуг
населенню, освоєння місцевим самоврядуванням таких нових для
нього сфер, як регіональний і муніципальний маркетинг,
інноваційність
діяльності,командні
технології
менеджменту,
вимірювання досягнень, оцінювання результатів, реінжиніринг
бізнес-процесів у публічних установах.
У багатьох розвинених країнах спостерігається тенденція
переходу до найбільш сучасної моделі публічного управління, яку
Всесвітній Банк визначає як New Public Management («нове
суспільне управління» або «новий державний менеджмент») [3]. Ця
модель запозичує методи, що застосовуються в недержавному
секторі та орієнтовані на запровадження інноваційних підходів до
управлінської діяльності,підвищення ефективності та гнучкість
прийняття
управлінських
рішень,зменшення
ієрархічності
державного апарату, посилення механізмів зворотного зв’язку.
Близькою за змістом є модель Good Governance. Governance –
більш широка категорія, ніж management, і тим більш administration.
Це
поняття
наповнено
демократичним
змістом
(«добре
врядування», «належне врядування», «досконале врядування»),
звідси Good Governance – управління, яке відповідає вимогам
відкритого, демократичного і справедливого суспільства та регулює
взаємовідносини між офіційними інституціями (державна влада) та
недержавними колами (бізнес, громадськість). Також поняття Good
Governance ототожнюють з поняттям результативного та
ефективного управління [4].
Зазначені моделі публічного управління були основою
адміністративних реформ у багатьох розвинених країнах, котрі стали
на інноваційний шлях розвитку. Ці моделі є дієвою відповіддю на
кризу бюрократичної моделі управління. І сьогодні, в контексті
модернізації публічного управління і запровадження інструментів
належного врядування,вони зайняли своє місце у ряді теорій і
практик сучасної управлінської діяльності [5].
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Таким чином, в Україні назріла необхідність розбудови такої
системи інноваційного розвитку, яка б враховувала провідний
зарубіжний досвід та кращі практики реалізації інноваційної
діяльності,відповідала
сучасним
українським
реаліям
і
підкріплювалася відповідною нормативно-правовою базою, що
поєднує соціальні інтереси з економічними [6].
У цьому контексті одним із шляхів розвитку інноваційної
діяльності в Україні є її реалізація на основі моделі, яка б
базувалася одночасно на ідеології економіки ринкового типу
європейського характеру, і сучасних концепціях, менеджменторієнтованих підходах і технологіях.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОВЕРНЕННЯ БОРГОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПРИ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЯХ ЗА
ДОПОМОГОЮ АЛГОРИТМІВ DATAMINING
Процес повернення боргів завжди викликав багато питань та
проблем, за жодних умов не було досягнуто сценарію, за яким всі
боргові зобов’язання виконувались вчасно і в повному обсязі. На
сучасному етапі за допомогою економіко-математичних моделей та
ІТ-технологій виникає багато можливостей для оптимізації процесу
відшкодування боргів.
Українська банківська сфера має одні з найнижчих у світі
показники щодо повернення кредитів, і для того, щоб провести
відшкодування боргів у судовому порядку, українські банки
втрачають значну частину власних прибутків. Відсоток вчасно
повернутих кредитів в Україні становить 63,5 % [1]. Якщо розглядати
відносини банку та боржника, то в сучасних умовах на певних
стадіях необхідна допомога колекторських організацій, оскільки без
їхньої участі в багатьох випадках неможливо повернути прострочені
борги. В даному процесі колектор виступає як окремий суб’єкт, який
діє на основі агентських договорів або договорів факторингу.
Колекторська організація, що діє на законних засадах, є дуже
корисним суб’єктом кредитного ринку, оскільки вона виконує роль
санітара, який надає банкам додатковий відсоток прибутку, зменшує
сумарний прострочений борг перед банками та стабілізує всю
банківську сферу. В Україні колекторські організації найчастіше
діють на основі договору факторингу.
Найбільш поширеною взаємодією колектора з боржником є
телефонні розмови, під час яких відбувається контакт з боржником
або з третьою особою, яка є родичем чи близьким знайомим
боржника. Для ефективного відшкодування боргів необхідно
розробляти стратегії, по яких буде відбуватися взаємодія колектора
з боржником. На першому етапі розробки стратегій визначаються
борги, які, на думку колектора, є неперспективними. Це, в свою
чергу, звужує базу для роботи та зменшує операційні витрати на
телефонну перевірку боржників за цими випадками. Колекторська
компанія працює з кредитами по якім відбувся дефолт. Дефолт –
допущення клієнтом прострочення 90 і більше днів протягом
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першого року користування кредитом. Вирішення задачі класифікації
з боку колекторської агенції орієнтована на поділ боржників на дві
групи:
 ті, хто можуть виплатити частину боргу або повністю;
 ті, хто не погасять борг до судового процесу.
Така класифікація спирається на великий набір даних, які
колекторська організація отримує від бюро кредитної історії, та
частину даних від банка кредитора.
Для побудови моделей класифікації використовується набір з
реальних даних кредитної історії боржника. Ці дані сформовані з
бюро кредитної історії. До основних показників належать: валюта
договору, дата відкриття договору, дата фінального платежу, тип
договору,
дисципліна
(своєчасність)
платежів,
непогашена
заборгованість, кількість прострочок до 30 днів, відсоткова ставка за
кредитом та інші.
Завдання полягає в тому, щоб за даними навчальної вибірки
побудувати модель, яка буде визначати факт прострочення платежу
з тестової вибірки. Вхідні дані будуть розподілені на дві вибірки:
«Train» – навчальна вибірка та «Test» – тестова вибірка.
Результатом такої моделі буде бінарна класифікація із значеннями:
1 – виплата боржником необхідної суми при роботі з ним
колектора;
0 – невиплата, пов’язана з різними причинами (відмова,
неможливість встановлення контакту і т. д.).
Для
оцінкиякості
моделі
буде
використовуватися
характеристика Area Under ROC Curve. ROC-крива (Receiver
Operating Characteristic) – це графік, що дозволяє оцінити якість
бінарної класифікації (рис. 1). Технічне оснащення для побудови
моделей базується на мові програмування Python та допоміжних
пакетів для аналізу даних та їх візуалізації: pandas, sklearn, pyplot.
Використання алгоритмів відбувається за допомогою функцій
вбудованих у пакет sklearn. Під час побудови моделей
використовувались наступні функції: Random Forest, Gradient
Boosting, KNeighbors Classifier, Gaussian NB. Сама модель будується
за допомогою виклику функції, де аргументом виступає вхідний набір
даних. Результат класифікації моделі представлений у вигляді
вектора бінарних значень. На основі векторів кожної моделі
побудована матрицю результатів. З матриці результатів моделей та
тестової вибірки була побудована ROC крива, яка показує, наскільки
точно кожен алгоритм класифікує боржників. Ця крива базується на
відношенні кількості правильних класифікацій до загальної кількості
випадків класифікації.
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Рисунок 1. ROC крива.
Джерело: обчислено автором на основі [3].

Найкращий результат при класифікації боржників показав
алгоритм градієнтного бустінга, він правильно класифікував
). Другою за точністю
боржників з точністю 69%, (показник
виявився алгоритм випадкових лісів. Він правильно класифікував
67 % випадків,
. Наївний байесівський класифікатор
), цей результат
правильно класифікував 61 % випадків (
нижчий, ніж показав градієнтний бустінг та алгоритм випадкових
лісів, але сам алгоритм є набагато простішим. Найгірший результат
показав алгоритм найближчих сусідів, його точність
.
Отриманий показник може пояснюватися тим, що класифікація
поділяється лише на дві групи, а точність алгоритму найближчих
сусідів збільшується із зростанням кількості груп.
Загалом,
тенденція
розвитку
подібних
моделей
та
використання
більш
інноваційного
підходу
до
процесу
відшкодування боргів свідчить про те, що ринок банківських послуг в
Україні розвивається і починає все більше використовувати підходи
західноєвропейських та північноамериканських ринків для вирішення
питання відшкодування проблемних боргів.
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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
ПІДПРИЄМСТВ
Функціонування підприємства, незалежно від виду його
діяльності і форм власності, в умовах ринку визначається його
здатністю приносити достатній прибуток.
В умовах ринкової економіки прибуток є джерелом усіх
фінансових ресурсів підприємства.
Під формуванням прибутку розуміють процес його створення в
процесі господарсько-фінансової діяльності. Управляти цим
процесом – це означає управляти обсягами реалізації продукції,
тобто кількістю та ціною продукції, здійснювати господарську
діяльність з найменшими втратами у вигляді штрафів та інших
санкцій [1].
Прибуток – це важливий узагальнюючий показник оцінки
ефективності функціонування кожного суб’єкта господарювання,
оскільки в прибутку акумулюються резерви всіх складових елементів
діяльності підприємства:
– виробництво і реалізація;
– якість і асортимент;
– ефективність використання виробничих ресурсів;
– собівартість продукції.
Прибуток
характеризує
ефективність
господарювання
підприємства за всіма напрямками діяльності: виробничим,
збутовим, постачальницьким, інвестиційним, фінансовим. Прибуток
є основою економічного розвитку підприємства і зміцнює його
фінансовий стан та фінансові відносини з партнерами; є
найвагомішим джерелом централізованих ресурсів держави: до
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доходів бюджету здійснюються відрахування від одержаного доходу
підприємства, значною частиною якого є прибуток. А отже, у
збільшенні прибутку зацікавлені як підприємство, так і держава [2].
Загалом, прибуток характеризує кінцевий результат діяльності
підприємства.
На формування прибутку впливають [3]:
– сфера діяльності підприємства;
– галузева приналежність;
– форма власності;
– конкурентне середовище;
– фінансово-господарська діяльність підприємства;
– облік фінансових результатів.
Таким чином, прибуток синтезує в собі всі сторони діяльності
підприємства.
Отже, залежно від виду діяльності, виділяють:
– прибуток від цільової діяльності – це прибуток, отриманий в
результаті реалізації товарів (надання платних послуг);
– прибуток від інших видів діяльності – це прибуток від
невиробничої діяльності, тобто транспортної, посередницької тощо;
– прибуток від реалізації майна – це прибуток від продажу
основних фондів, нематеріальних активів;
– прибуток від позареалізаційних операцій – це прибуток від
інвестиційної діяльності, надання майна в оренду, пайової участі в
інших підприємствах тощо.
Обсяг прибутку за кожним видом діяльності формується як
сальдо доходів та витрат на її проведення.
Залежно від порядку визначення розрізняють:
– балансовий прибуток (визначається за даними бух. обліку);
–
оподатковуваний
прибуток
(обсяг
прибутку,
який
визначається як різниця між валовими доходами та валовими
витратами підприємства-платника податку на прибуток);
– чистий прибуток (той, що залишається в розпорядженні
підприємства після сплати всіх податків та обов’язкових зборів,
сплачуваних за рахунок прибутку).
Залежно від методики оцінки виділяють:
– номінальний прибуток – це фактично отримана величина
прибутку;
– реальний прибуток – це номінальний прибуток,
перерахований з огляду на інфляцію.
Залежно від мети визначення розрізняють:
– бухгалтерський прибуток – це прибуток, який відповідає
балансовому;
– економічний прибуток – це прибуток, який є різницею між
виручкою від реалізації та всіма витратами підприємства, в тому
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числі витратами втрачених можливостей [2].
Залежно від розмірів підприємства розрізняють:
– мінімальний прибуток – це прибуток, розмір якого після
сплати податків задовольняє власників підприємства відповідно до
встановленого мінімального рівня рентабельності на вкладений
капітал;
– цільовий прибуток – це прибуток, який визначає цільову
функцію діяльності підприємства і залежить від обраної стратегії;
– максимальний прибуток – це прибуток, який підприємство
отримує при такому обсязі діяльності, коли граничні доходи
дорівнюють граничним витратам.
Важливим фактором, який впливає на величину прибутку, є
рівень закупівельних цін на сировинні ресурси, які повинні бути
найнижчими. Цього можна досягти шляхом скорочення кількості
посередників при закупівлі сировини, застосування цінових знижок.
Зростання розмірів прибутку пов’язане зі збільшенням рівня цін
продажу товарів і залежить від обґрунтованості вибору цінової
політики підприємства на споживчому ринку.
Розмір прибутку також залежить від обсягів діяльності
підприємства, кількості реалізованих товарів.
При однаковій величині доходів в різні періоди підприємство
може мати різний розмір прибутку, що пояснюється неоднаковими
витратами обігу, які, в свою чергу, формуються під впливом таких
факторів, як [4]: а) обсяг товарообігу, б) номенклатура та асортимент
товарів; в) джерела надходження товарів; г) рівень продуктивності
праці на підприємстві; д) ступінь використання ресурсів; е) структура
капіталу.
Прибуток є якісним показником, тому що в його розмірі
відображена зміна обсягу товарообігу, дохід підприємства, рівень
використання ресурсів, величина витрат обігу.
Прибуток – це
– частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої,
готової до розподілу;
– частина національного доходу;
– один з основних фінансових показників плану і оцінки
господарської діяльності підприємств;
–
фінансовий
результат
підприємницької
діяльності
підприємств;
– грошовий вираз основної частини грошових накопичень,
створюваних підприємством будь-якої форми власності» [5].
Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва
і є частиною додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової
до розподілу. Підприємство отримує прибуток після того, як втілена
у створеному продукті вартість буде реалізована і набуває грошової
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форми.
Отже, об’єктивна основа отримання прибутку пов’язана з
необхідністю первинного розподілу додаткового продукту (вартість,
створену безпосередніми виробниками понад вартість визначеного
продукту).
Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку
підприємства, науково-технічного удосконалення його матеріальної
бази і продукції, усіх форм інвестування та є джерелом сплати
податків.
Враховуючи
значення
прибутку,
вся
діяльність
підприємства спрямована на його зростання.
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