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Çáір íèк ñтà тåé ïрèñ вÿ ÷å íо íàó ко вèì çдо áóт кàì ìо ло дèõ íàó ков öів – àñ ïі рàí тів тà çдоá óвà ÷ів íàó ко вèõ ñтó ïå íів кàí дè дà
тà тà док то рà åко íо ìі÷ íèõ íàóк. Âіí оõо ïлþº øè ро кèé ñïåктр ïро áлåì іç тà кèõ íà ïрÿ ìів:

– ìàк роåко íо ìі÷ íі àñ ïåк тè ñó ÷à ñíо¿ åко íо ìі кè;
– іííовàöіéíо–іíвåñтèöіéíà ïолітèкà;
– åко íо ìі÷ íі ïро áлå ìè ро çвèт кó ãà лó çåé тà вè дів åко íо ìі÷ íо¿ діÿлü íо ñті;
– роçвèток рåãіоíàлüíо¿ åкоíоìікè;
– ñоöіàлüíо–трóдові відíоñèíè.

Ðоç рà õо вà íо íà íàó ков öів і ñïå öіà лі ñтів, ÿкі çàé ìà þтü ñÿ ïè тàí íÿ ìè óïрà вліí íÿ åко íо ìі коþ тà вèв ÷à þтü тåо ріþ тà ïрàк тè кó 
ôор ìó вàí íÿ рèí ко вèõ від íо ñèí в Óк рà ¿ íі.

Âід ïо від íо до Нàкàçó Міíіñтåрñтвà оñвітè і íàóкè Óкрà¿íè від 06.11.2014 №1279 дà íèé çáір íèк від íå ñå íо до íàó ко вèõ 
ôà õо вèõ вè дàíü Óк рà ¿ íè, в ÿкèõ ìо æóтü ïó áлі кó вà тè ñÿ рå çóлü тà тè дè ñåр тà öіé íèõ ро áіт íà çдо áóт тÿ íàó ко вèõ ñтó ïå íів док то рà 
і кàí дè дà тà íàóк (ïå рå лік №1, роç діл «Åко íо ìі÷ íі íàó кè»).
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Ðåêîìåíäîâàíî У÷åíыì Сîâåтîì ÃÍИИИМЭ
 Протокол №5 от 14.09.2018 ã.

Сáорíèк ñтàтåé ïоñвÿщåíо íàó÷íыì доñтèæåíèÿì ìолодыõ ó÷åíыõ – àñïèрàíтов è ñоèñкàтåлåé ó÷åíыõ ñтåïåíåé кàíдè
дàтà è докторà экоíоìè÷åñкèõ íàóк. Оí оõвàтывàåт øèрокèé ñïåктр ïроáлåì ïо тàкèì íàïрàвлåíèÿì:

– ìàкроåкоíоìè÷íыå àñïåкты ñоврåìåííоé экоíоìèкè;
– èííовàöèоííо–èíвåñтèöèоííàÿ ïолèтèкà;
– экоíоìè÷åñкèå ïроáлåìы рàçвèтèÿ отрàñлåé è вèдов экоíоìè÷åñкоé дåÿтåлüíоñтè;
– рàçвèтèå рåãèоíàлüíоé экоíоìèкè;
– ñоöèàлüíо–трóдовыå ïроáлåìы.

Ðàññ÷èтàíо íà ó÷åíыõ è ñïåöèàлèñтов, çàíèìàþщèõñÿ воïроñàìè óïрàвлåíèÿ экоíоìèкоé è èçó÷àþт тåорèþ è ïрàктèкó 
ôорìèровàíèÿ рыíо÷íыõ отíоøåíèé в Óкрàèíå.

Â ñоотвåтñтвèè ñ Прèкàçоì Мèíèñтåрñтвà оáрàçовàíèÿ è íàóкè Óкрàèíы от 06.11.2014 №1279 дàííыé ñáорíèк отíå
ñåí к íàó÷íыì ïроôåññèоíàлüíыì èçдàíèÿì Óкрàèíы, в которыõ ìоãóт ïóáлèковàтüñÿ рåçóлüтàты дèññåртàöèоííыõ рàáот 
íà ñоèñкàíèå ó÷åíыõ ñтåïåíåé докторà è кàíдèдàтà íàóк (ïåрå÷åíü №1, рàçдåл «Экоíоìè÷åñкèå íàóкè»).
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ПРЕДБОРСЬКИЙ В.А.

Ґенеза теорій тінізації сусïілüниõ відносин як реакція  
на розáудову тінüової ïаралелüної реалüності 

Пðåäìåтîì äîсліäжåííя є теоретичні аспекти формування спеціальної теорії тінізаційних проце-
сів як гносеологічна реакція на виникнення та розвиток тіньової паралельної (віртуальної) реальності.

Мåтîþ äîсліäжåííя є встановлення кореляційного зв’язку між розвитком тіньової паралель-
ної реальності та становленням теоретичних досліджень з теорії тінізації.

Мåтîäи äîсліäжåííя. У роботі застосовано сукупність наукових методів і підходів, у тому числі 
системний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну послідовність та ді-
євість дослідження.

Ðåзультàти ðîбîти. У статті обґрунтовано необхідність формування стратегії детінізації сус-
пільних відносин на основі обмеження інтенсивного типу тіньового зростання, обумовленого син-
кретизмом тіньової влади та бізнесу.

Ãàлузь зàстîсуâàííя ðåзультàтіâ. Система наук з галузі державного управління, економічних та 
соціальних досліджень, предметом яких є вивчення подолання деформаційних, дисфункційних явищ.

Âисíîâêи. Теоретичні дослідження з тінізації суспільних процесів синхронізовані у часі в зв’язку 
з розбудовою тіньової паралельної (віртуальної) реальності як однієї з основних загроз національ-
ній безпеці в інформаційну епоху. 

Êлþ÷îâі слîâà: «революція менеджерів», тіньова паралельна (віртуальна) реальність, інтен-
сивний тип тіньового зростання. 

ПРЕДБОРСКИЙ В.А.

Генезис теорий тенизации оáщественныõ отношений как 
реакция на развитие теневой ïараллелüной реалüности
Пðåäìåтîì исслåäîâàíия являются теоретические аспекты формирования специальной те-

ории тенизационных процессов как гносеологическая реакция на возникновение и развитие те-
невой параллельной (виртуальной) реальности.

Öåльþ исслåäîâàíия является установление корреляционной связи между развитием тене-
вой параллельной реальности и становлением теоретических исследований теории тенизации.

Мåтîäы исслåäîâàíия. В работе применяется совокупность научных методов и подходов, в 

МАКРОЕКОНОМІЧНІ 
АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ 

ЕКОНОМІКИ
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Пîстàíîâêà пðîблåìи. Стріìкèé рівåíü тіíіçàöі¿ 
ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íèõ відíоñèí оáóìовлþº íåоá
õідíіñтü ïоøóкó çàñоáів оáìåæåííÿ, вèв÷åííÿ ïрè
÷èí роçвèткó, à рàçоì іç íèìè і ґåíåçè ¿¿ вèíèкíåííÿ. 
Âñі öі ñклàдові ñó÷àñíоãо доñлідæåííÿ тіíüово¿ åко
íоìікè, ¿õ ïрàктè÷íå вïровàдæåííÿ щå íå çàáåçïå
÷óþтü åôåктèвíо¿ áоротüáè ç öèì дåвіàöіéíèì ÿвè
щåì. Нåоáõідíо çвåрíóтè óвàãó íà ïрè÷èíè ïоÿвè 
тåорåтè÷íоãо вèв÷åííÿ ÿвèщà тіíіçàöі¿ ñóñïілüíèõ 
ïроöåñів, íà ті ñóñïілüíі ôàкторè, що вèвåлè ïро
áлåìè тіíіçàöі¿ в ñïåöіàлüíèé оá’ºкт доñлідæåííÿ.

Âèìоãè ñóñïілüñтвà щодо ïротèді¿ тіíüовèì 
ñóñïілüíèì ïроöåñàì çíàéøлè відоáрàæåííÿ в 

рÿді вàæлèвèõ çàкоíодàв÷èõ, íорìàтèвíо–ïрà
вовèõ àктів дåрæàвè, тàкèõ ÿк: çàкоíè Óкрà¿íè 
«Про çàñàдè дåрæàвíо¿ àíтèкорóïöіéíо¿ ïолітè
кè в Óкрà¿íі íà 2014–2017 рокè» (2014), «Про 
çàïоáіãàííÿ корóïöі¿» (2014), óкàçè Прåçèдåíтà 
Óкрà¿íè «Про íåвідклàдíі додàткові çàõодè що
до ïоñèлåííÿ áоротüáè ç орãàíіçовàíоþ çло÷èí
íіñтþ і корóïöіºþ» (2003) тà «Про ïåрøо÷åрãо
ві çàõодè щодо дåтіíіçàöі¿ åкоíоìікè тà ïротèді¿ 
корóïöі¿» (2005), ïоñтàíовà Кàáіíåтó Міíіñтрів 
Óкрà¿íè «Про çàтвåрдæåííÿ Дåрæàвíо¿ ïроãрà
ìè щодо рåàліçàöі¿ çàñàд дåрæàвíо¿ àíтèкорóï
öіéíо¿ ïолітèкè в Óкрà¿íі (Аíтèкорóïöіéíо¿ ñтрà

МАКÐОÅКОНОМІЧНІ АСПÅКТИ СÓЧАСНОЇ ÅКОНОМІКИ

том числе системный, исторический, логический, что позволило обеспечить концептуальную по-
следовательность и эффективность исследования.

Ðåзультàты ðàбîты. В статье обосновывается необходимость формирования стратегии де-
тенизации общественных отношений на основе ограничения интенсивного типа теневого роста, 
обусловленного синкретизмом теневой власти и бизнеса.

Îтðàсль пðиìåíåíия ðåзультàтîâ. Система наук в отрасли государственного управления, 
экономических и социальных исследований, предметом которых является изучение преодоления 
деформационных, дисфункциональных явлений.

Âыâîäы. Теоретические исследования тенизации общественных процессов синхронизованы 
во времени в связи с развитием теневой параллельной (виртуальной) реальности как одной из 
основных угроз национальной безопасности в информационную эпоху.

Êлþ÷åâыå слîâà: «революция менеджеров», теневая параллельная (виртуальная) реаль-
ность, интенсивный тип теневого роста. 

PREDBORSKIJ V.A.

The genese of the theories of tennismation  
of social relations as a reaction for the development  

of the nuclear parallel reality 
The subject of the study is the theoretical aspects of the formation of a special theory of shadow 

processes as an epistemological reaction to the emergence and development of shadow parallel 
(virtual) reality. 

The purpose of the study is to establish a correlation between the development of the shadow 
parallel reality and the formation of theoretical studies of the theory of tanning.

Methods of research. A set of scientific methods and approaches, including systematic, historical, 
logical, which allowed to ensure the conceptual succession and effectiveness of the study. 

Results of the work. The article substantiates the necessity of forming a strategy of shadowing 
social relations based on the restriction of the intensive type of shadow growth caused by the 
syncretism of shadow power and business.

Application of results. The system of sciences in the field of public administration, economic and 
social research, the subject of which is the study of overcoming deformation, dysfunctional phenomena.

Conclusions. Theoretical studies on the shadowing of social processes are synchronized in time due 
to the development of shadow parallel (virtual) reality as one of the main threats to national security in 
the information age.

Keywords: «revolution of managers», shadow parallel (virtual) reality, intense type of shadow growth.
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тåãі¿) íà 2015–2017 рокè» (2015), іíøі відоì÷і 
àктè ç ïèтàíü оáìåæåííÿ ¿¿ çроñтàííÿ.

Àíàліз äîсліäжåíь тà публіêàцій з пðî-
блåìи. До віт÷èçíÿíèõ доñлідæåíü ç тåорі¿ тіíі
çàöі¿ відíоñèí íàлåæàтü ïрàöі Â. Д. Бàçèлåвè÷à, 
А. Â. Бàçèлþкà, О. І. Бàрàíовñüкоãо, Â. М. Боро
дþкà, Г. С. Бóрÿкà, Ç. С. Âàрíàліÿ, А. С. Гàлü÷èí
ñüкоãо, Я. Я. Дüÿ÷åíкà, С. О. Ковàлåíкà, І. І. Мàçóр, 
Â. О. Мàíдèáóрè, О. Â. Тóр÷èíовà тà іí. Çíà÷íèé 
вíåñок ó роçроáкó àдìіíіñтрàтèвíо–ïрàвовèõ і 
крèìіíàлüíо–ïрàвовèõ àñïåктів ïротèді¿ корóïöі¿ 
çроáèлè віт÷èçíÿíі в÷åíі–þрèñтè.

Ó тоé æå ÷àñ, ó çв’ÿçкó ç íåдоñтàтíіì ñèñтåìíèì 
вèв÷åííÿì ÿвèщ тіíіçàöіéíèõ ïротèрі÷ роçвèткó, 
ïåрø çà вñå ó влàдíоìó ñåãìåíті ñóñïілüíèõ ïро
öåñів, ïрè÷èí ¿õ іñíóвàííÿ, іñторè÷íèõ оñоáлèвоñтåé 
ôорìóвàííÿ тіíüово¿ іíñтèтóöіéíо¿ ñтрóктóрè влàдè, 
ïотрåáóþтü ïодàлüøоãо доñлідæåííÿ дèñôóíкöі
оíàлüíà ñтрóктóрà влàдè тà ìåõàíіçìè íàдíàöіо
íàлüíоãо тіíüовоãо тèñкó, що ñтàþтü ïотóæíèì ті
íüовèì áóôåроì íà øлÿõó çдіéñíåííÿ ñèñтåìíèõ 
ñóñïілüíèõ рåôорì. Âñå öå оáóìовлþº íåоáõідíіñтü 
роçроáкè ñïåöіàлüíо¿ тåорі¿ тіíіçàöі¿ влàдè ÿк вèõід
íо¿ ïоліñèñтåìíо¿ ïроáлåìè íåçдàтíоñті дåрæàвè. 

Мåтîþ стàтті º вñтàíовлåííÿ çв’ÿçкó ìіæ ґå
íåçоþ тіíüовèõ ïроöåñів ÿк оá’ºктà тåорåтè÷íоãо 
доñлідæåííÿ, ïрè÷èíè ñтàíовлåííÿ öüоãо ñоöі
àлüíо–åкоíоìі÷íоãо ôåíоìåíó в 70–ті рокè ХХ 
ñтоліттÿ тà ïроöåñàìè ôорìóвàííÿ тіíüово¿ ïà
рàлåлüíо¿ рåàлüíоñті. 

Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Бóрõлèві рå
волþöіéíі çрóøåííÿ в ñóñïілüíоìó æèтті ïоñтà
вèлè ïåрåд ìåтодолоãіºþ íàóкè рÿд íовèõ ïро
áлåì, що çóìовèло ïåрåоñìèñлåííÿ трàдèöіéíèõ 
ïроáлåì, çокрåìà çàñоáàìè тåорі¿ ïоñтìодåрíіç
ìó, íàéвàæлèвіøèì ôàктороì ñтàíовлåííÿ ÿко
ãо ñтàлà іíôорìàöіéíà кóлüтóрà. Âоíà оáóìовèлà 
ïåрåõід від áàçовоãо çíà÷åííÿ вèроáíèöтвà рå
÷åé до вèроáíèöтвà çíàків, ñèìволів, іíôорìàöі¿, 
ïàрàлåлüíо¿ іíôорìàöіéíо¿ рåàлüíоñті [1]. Одíèì 
іç øлÿõів ïодолàííÿ ìåтодолоãі÷íо¿ крèçè, ó тоìó 
÷èñлі щодо доñлідæåííÿ тіíüовèõ ñóñïілüíèõ ïро
öåñів, º çàáåçïå÷åííÿ коíñтрóктèвíоãо ñèíтåçó 
тåорåтè÷íèõ доñлідæåíü, ó тоìó ÷èñлі çàñоáàìè 
ñèíтåçó кàтåãоріàлüíоãо àïàрàтó ñóñïілüíèõ íà
óк. Пåрåроñтàííÿ тèõ ÷è іíøèõ ïоíÿтü, кàтåãоріé, 
що ïо÷àтково вèíèклè в окрåìèõ ÷àñтковèõ ãà
лóçÿõ çíàíü, ó ïоíÿттÿ çàãàлüíоíàóковоãо õàрàк
тåрó тà çìіñтó, що вèçíàþтüñÿ íàóковèì товà
рèñтвоì ÿк áàçові åлåìåíтè ñтрóктóрè ñó÷àñíо¿ 

íàóково¿ ïàрàдèãìè, º вàæлèвоþ çàкоíоìірíіñ
тþ роçвèткó íàóкè. А. С. Гàлü÷èíñüкèé відìі÷àº, 
що іñíóþ÷і ñïоñоáè роçïоділó ñóñïілüíèõ íàóк, 
що дèôåрåíöіþþтüñÿ íå тілüкè çàвдÿкè ïрåдìå
тó доñлідæåííÿ, ñкілüкè в ñèлó іñторè÷íèõ (і íå в 
оñтàííþ ÷åрãó àдìіíіñтрàтèвíèõ) ïрè÷èí, ñтàþтü 
ó вñå áілüøіé ìірі íååôåктèвíèìè. Сüоãодíі ãо
ловíà вèìоãà до ñóñïілüñтвоçíàвñтвà – «çіáрàтè 
окрåìі ÷àñтèíè в ºдèíå öілå», ñôорìóвàтè ïрèí
öèïè óçàãàлüíþþ÷о¿ тåорі¿, що в áілüøіé ìірі º 
àдåквàтíоþ лоãіöі ñó÷àñíèõ трàíñôорìàöіé. Од
íіºþ ç тàкèõ кàтåãоріé º кàтåãоріÿ іíôорìàöі¿ тà 
ñтворåíà íåþ «ïàрàлåлüíà рåàлüíіñтü», çàñтоñó
вàííÿ ¿õ ÿк çàñоáó длÿ ïодàлüøоãо роçвèткó тåо
рåтè÷íèõ доñлідæåíü тіíüовèõ ïроöåñів [2].

Іñíóþтü двà íàéáілüø çàãàлüíі ïідõодè до çìіñ
товíоãо àíàліçó çàãàлüíоíàóковоãо ïоíÿттÿ іí
ôорìàöі¿. Цå тлóìà÷åííÿ іíôорìàöі¿ çà доïоìоãоþ 
ïоíÿттÿ íåвèçíà÷åíоñті тà трàктóвàííÿ ïрèродè 
іíôорìàöі¿ íà оñíові ïоíÿттÿ ріçíоìàíітíоñті.

Пåрøèì, õто çвåрíóв óвàãó íà кілüкіñíèé àñïåкт 
іíôорìàöі¿, áóв àìåрèкàíñüкèé в÷åíèé К. Шåí
íоí, ÿкèé 1948 рокó в ñтàтті «Мàтåìàтè÷íà тå
оріÿ çв’ÿçкó» çìіíèв врàé øèрокå вèçíà÷åííÿ 
іíôорìàöі¿ ÿк ïåрåдà÷і відоìоñтåé íà ïоíÿттÿ, 
в ÿкоìó іíôорìàöіÿ вèçíà÷àлàñÿ ÿк çìåíøåí
íÿ íåвèçíà÷åíоñті в ïовåдіíöі оá’ºктà ñïоñтå
рåæåííÿ, тоáто відáорó íåоáõідíèõ åлåìåíтів ç 
ïåвíо¿ ñóкóïíоñті åлåìåíтів. Прè öüоìó ìàлàñÿ 
íà óвàçі ÿк íåвèçíà÷åíіñтü çíàíü ïро оá’ºкт, тàк 
і íåвèçíà÷åíіñтü в рóñі ñàìоãо оá’ºктà.

Тåоріÿ К. Шåííоíà отрèìàлà íàçвó віроãідíо–
ñтàтèñтè÷íо¿, çãідíо ç ÿкоþ, ÿкщо ïовідоìлåííÿ 
íå óñóвàº íåвèçíà÷åíоñті, то воíо íå вìіщóº іí
ôорìàöі¿, ÿкщо æ ïовідоìлåííÿ доçволÿº áілüø 
ґрóíтовíо діçíàтèñÿ ïро оá’ºкт, то ïовідоìлåííÿ 
íåñå ç ñоáоþ іíôорìàöіþ.

Трàктóвàííÿ іíôорìàöі¿ íà оñíові ïоíÿттÿ ріç
íоìàíітíоñті оáóìовлþº ïåрåõід від вèçíà÷åííÿ 
іíôорìàöі¿ ÿк «çíÿто¿» íåвèçíà÷åíоñті до ¿¿ трàк
тóвàííÿ ÿк «çíÿто¿» íåодíàковоñті, тотоæíоñті, 
одíоìàíітíоñті. Іíøèìè ñловàìè, іíôорìàöіÿ іñ
íóº тàì, дå º «ріçíоìàíітíіñтü, ріçíèöÿ, àáо áілüø 
то÷íо: іíôорìàöіÿ – öå «відáèттÿ ріçíоìàíітíоñті, 
тоáто відтворåííÿ ріçíоìàíітíоñті одíоãо оá’ºктà 
в іíøоìó оá’ºкті вíàñлідок ¿õ вçàºìоді¿».

Сóá’ºктèвíо–оá’ºктèвíі відíоñèíè ìоæóтü 
íàáóвàтè дèñôóíкöіоíàлüíоñті ÷åрåç втрà
тó ñïроìоæíоñті åôåктèвíо вçàºìодіÿтè одíі
ºþ ÷è оáоìà ñтороíàìè óïрàвліíñüкèõ відíоñèí. 
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Ó áóдü–ÿкоìó вèïàдкó оá’ºкт çíàõодèтüñÿ ïо
çà ïолåì «áà÷åííÿ» ñóá’ºктà. Âèíèкàº ïроáлå
ìà íåвèçíà÷åíоñті (тіíі) ó ôóíкöіоíóвàííі оá’ºктà 
óïрàвліííÿ, ôåíоìåíà åкоíоìікè íåвèçíà÷åíоñ
ті. Тèïовèì ріçíовèдоì íåвèçíà÷åíоñті ó вçàº
ìовідíоñèíàõ ñторіí óïрàвліíñüкèõ відíоñèí, від
ìі÷àº Â. Мортіков, º іíôорìàöіéíà àñèìåтріÿ, що 
çóñтрі÷àºтüñÿ ïрè дèñôóíкöіоíàлüíіé íåñïроñ
ìоæíоñті одíіº¿ іç ñторіí óïрàвліíñüкèõ відíоñèí.

Одíèì іç вóçловèõ àñïåктів, íà ÿкèé ñлід çвåр
íóтè óвàãó ïрè доñлідæåííі крèçовèõ ÿвèщ óïрàв
ліííÿ, тіíüовèõ ïроöåñів çокрåìà, º àñïåкт ÿкоñті 
тà ñïрÿìовàíоñті іíôорìàöіéíо¿ вçàºìоді¿, ïро
тèñтоÿííÿ, ïорóøåííÿ іíôорìàöіéíоãо çв’ÿçкó 
ìіæ лàíкàìè дåрæàвíоãо óïрàвліííÿ åкоíоìікоþ 
і ïåрèôåріéíèìè óïрàвліíñüкèìè ñèñтåìàìè íå
çàлåæíо від ôорì ¿õ влàñíоñті; ïротèñтоÿííÿ ìіæ 
íèìè, що вèклèкàº çроñтàííÿ åíтроïі¿.

Ó рівíÿííі щодо вèçíà÷åííÿ ÿкоñті іíôорìà
öіéíо¿ вçàºìоді¿ в ñèñтåìі óïрàвліííÿ, в ÿкоìó ÿк 
åквівàлåíтíà ôорìà вèñтóïàº óïрàвліíñüкà ïо
вåдіíкà ñóá’ºктà дåрæàвíоãо óïрàвліííÿ, à ÿк від
íоñíà – ïовåдіíкà ïåрèôåріéíèõ ñèñтåì óïрàв
ліííÿ, ñàìå öÿ вçàºìодіÿ ôорìóº íорìàтèвíіñтü, 
відíоñíó «оôіöіéíіñтü», відïовідíіñтü роçвèткó тà 
ôóíкöіоíóвàííÿ дрóãо¿ ïåрøіé ñтороíі рівíÿííÿ. 
Сàìå öÿ іíôорìàöіéíà вçàºìодіÿ, відïовідíіñтü 
çі ñво¿ì відíоñíèì ñтóïåíåì крèçово¿ іíôорìà
öіéíо¿ åôåктèвíоñті тà діºçдàтíоñті é вèçíà÷àº 
оöіíкó іíôорìàöіéíèõ ïроöåñів ó відíоñíіé ôорìі 
÷è ÿк відíоñíо «ïроçорèõ»–оôіöіéíèõ, ÷è ÿк «íå
ïроçорèõ»–тіíüовèõ. Явèщå тіíüово¿ åкоíоìікè 
оçíà÷àº діþ тåíдåíöі¿ до ìàкñèìіçàöі¿ åíтроïіé
íèõ ïроöåñів в åкоíоìі÷íіé ñèñтåìі.

Тàкèì ÷èíоì, çíàõодæåííÿ оá’ºктà в çоíі іíôор
ìàöіéíо¿ «тіíі» оçíà÷àº ïотåíöіéíó ìоæлèвіñтü ді¿ 
íàñтóïíèõ ôàкторів çíèæåííÿ іíôорìàöіéíо¿ ÿкоñ
ті (çроñтàííÿ åíтроïіéíоñті) åкоíоìі÷íèõ ïроöåñів:

1) оá’ºктèвíо íèçüкèé рівåíü іíôорìàöіéíо¿ 
вçàºìоді¿ íà рівíі ñàìоãо оá’ºктà, ÷åрåç éоãо åко
íоìі÷íèé àвтàркіçì;

2) íàÿвíіñтü ó ñóá’ºктà ãоñïодàрþвàííÿ тåõíо
лоãіé íåéтрàліçàöі¿ çàñоáів дåрæàвíоãо іíôорìà
öіéíоãо коíтролþ тà рåãóлþвàííÿ;

3) оá’ºктèвíà íåçдàтíіñтü ñóá’ºктà дåрæàвíоãо 
коíтролþ тà рåãóлþвàííÿ çдіéñíþвàтè іíôорìà
öіéíо íàñè÷åíèé вïлèв íà éоãо оá’ºкт, іíôорìàöіé
íà «ñліïотà» ñóá’ºктà тà коíтролþ тà рåãóлþвàííÿ;

4) дèñôóíкöіÿ ÿк øтó÷íå, öілåñïрÿìовàíå ïоñлà
áлåííÿ іíôорìàöіéíèõ ìоæлèвоñтåé ñóá’ºктів дåр

æàвíоãо рåãóлþвàííÿ тà коíтролþ, ÿк рåçóлüтàт 
çрощóвàííÿ дåрæàвíоãо àïàрàтó ç оліãàрõі÷íèìè 
ñóá’ºктàìè, ïàрàçèтàрíà трàíñôорìàöіÿ ôóíкöіé 
дåрæàвè іç çàáåçïå÷åííÿ ôóíкöіоíóвàííÿ ñèлüíо¿ 
(åôåктèвíо¿) дåрæàвè (ó тоìó ÷èñлі в іíôорìàöіé
íоìó àñïåкті) íà ôóíкöі¿ çàáåçïå÷åííÿ ôóíкöіоíó
вàííÿ åôåктèвíо¿ ïàрàçèтàрíо¿ åлітíо¿ åкоíоìікè.

Âèõодÿ÷è ç àíàліçó ôàкторів ïоñèлåííÿ іíôор
ìàöіéíо¿ «ñліïотè» ñèñтåì дåрæàвíоãо óïрàвліííÿ, 
ñлід вкàçàтè íà ¿õ ãрàíè÷íі ñтороíè: від іñíóвàííÿ тà 
ïоñèлåííÿ ïроöåñів тàк çвàíо¿ íåôорìàлüíо¿ åко
íоìікè до ïрÿìоãо вïлèвó íà діºçдàтíіñтü дåрæàвè 
ÿк ñóá’ºктà рåãóлþвàííÿ тà коíтролþ, ïåрåтворåí
íÿ ¿¿ íà çàáåçïå÷óþ÷èé åлåìåíт ôóíкöіоíóвàííÿ ãі
áрèдèçовàíо¿ влàдè (çìіøóвàííÿ ¿¿ ç áіçíåñоì, крè
ìіíàлітåтоì), ïàрàçèтàрíо¿ åлітíо¿ åкоíоìікè.

Мàñовèé роçвèток іíôорìàöіéíèõ ïроöåñів в 
оñтàííі дåñÿтèрі÷÷ÿ ХХ ñт. ïåрåтворèлè іíôорìà
öіþ ç окрåìоãо ôàкторó вèроáíèöтвà íà íàéвàæ
лèвіøó áàçовó ñóñïілüíó рåàлüíіñтü – ïàрàлåлüíó 
іñíóþ÷èì ìàтåріàлüíèì. Ç öüоãо ÷àñó ïàрàлåлüíі 
віртóàлüíі (іíôорìàöіéíі) рåàлüíоñті æèвóтü ñво
¿ì íåçàлåæíèì, ñàìоñтіéíèì æèттÿì. Проöåñè в 
íèõ íàéàктèвíіøèì ÷èíоì вïлèвàþтü íà ìàтåрі
àлüíі ïроöåñè, вèïåрåдæàþ÷è àктèвíіñтü оñтàí
íіõ. Сåрåд ïоліñèñтåìè ñó÷àñíèõ іíôорìàöіéíèõ 
ïàрàлåлüíèõ рåàлüíоñтåé вàæлèвå ìіñöå çàéìàº 
тіíüовà ïàрàлåлüíà рåàлüíіñтü – тіíüовå ïàрà
лåлüíå ïàрàñóñïілüñтво ÿк ìàñøтàáíå ñèñтåìíå 
óтворåííÿ. Поºдíàííÿ тіíüово¿ ïàрàлåлüíо¿ рå
àлüíоñті ó ìíоæèíі ¿¿ дåкоìïоçèöіé і ïàрàлåлüíо¿ 
рåàлüíоñті оôіöіéíоãо ïроñторó ñó÷àñíоãо ñóñ
ïілüñтвà óтворþþтü одíó ç ïотóæíèõ ãіáрèдíèõ 
ìодåлåé éоãо роçвèткó [3, ñ. 55–63].

Тіíüовå ïàрàлåлüíå ïàрàñóñïілüñтво ÿк рåàлü
íіñтü в ñó÷àñíèõ óìовàõ ôóíкöіоíàлüíо ìàº íàé
øèрøó роçвèíåíó тіíüовó ñтрóктóрó, крèçовó ді
ºçдàтíіñтü, що º двіéíèкоì оôіöіéíо¿, àктèвíо 
(ãіáрèдíо) ïåрåõрåщåíо¿ ç оñтàííüоþ. 

Åïоõó іíôорìàöіéíо¿ крèçè, що ïоклàлà ïо÷à
ток доñлідæåííÿì тіíіçàöі¿, відкрèлà «рåволþöіÿ 
ìåíåдæåрів», колè корïорàтèвíèé коíтролü від
окрåìèлè від влàñíоñті. Ó США і Âåлèкіé Брèтàíі¿ 
корïорàтèвíèé кàïітàл в ïóáлі÷íèõ коìïàíіÿõ áóв 
ñèлüíо роçïороøåíèì і вåлèкèì ïàкåтоì àкöіé 
ввàæàвñÿ íàвітü 1% ñтàтóтíоãо кàïітàлó.

«Ðåволþöіÿ ìåíåдæåрів» ñвоºþ ïоÿвоþ 
çоáов’ÿçàíà ñвітовіé åкоíоìі÷íіé крèçі, ріçкèì 
çáілüøåííÿì ó öåé ïåріод кілüкоñті дèвåрñèôі
ковàíèõ коìïàíіé і çроñтàííþ çíà÷åííÿ ãоло



МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

11Ôîðìóâàííÿ ðèíêîâèõ â³äíîñèí â Óêðà¿í³ ¹9 (208)/2018

вíèõ оôіñів öèõ коìïàíіé, що о÷олþвàлè íовå 
ïоколіííÿ ïроôåñіéíèõ ìåíåдæåрів, до діÿлüíоñті 
ÿкèõ вæå іìàíåíтíо áóлè влàñтèві áілüø àãрåñèв
íі, àвàíтþрíі ді¿ íà ìåæі ÷è çà ìåæåþ çàкоíó, íіæ ó 
ïоïåрåдíіõ ïоколіííÿõ ìåíåдæåрів. 

Ґåíåçà öüоãо ïроöåñó ç’ÿвèлàñÿ ó ïåрøіé ïо
ловèíі ХХ ñт., колè відáóлèñÿ дві ïрèíöèïові çìі
íè. Пåрøà – ïроôåñіéíі ìåíåдæåрè ïрèéøлè íà 
çìіíó влàñíèкàìè ñіìåéíоãо áіçíåñó, çàáåçïå÷ó
þ÷è ïото÷íå óïрàвліííÿ коìïàíіºþ. Дрóãà – çìі
íèлàñÿ ñàìà ñтрóктóрà ñó÷àñíо¿ корïорàöі¿. Нàé
вèщå кåрівíèöтво корïорàöіºþ (÷è то влàñíèкè, 
÷è то íàéìàíі ìåíåдæåрè) вæå íå ñïрàвлÿлоñÿ 
ç оáñÿãàìè діÿлüíоñті, що ïотрåáóвàло роçïо
роøåííÿ коíтролþ çà ïрèéíÿттÿì ріøåíü. Пåр
øèìè іç öüоãо ñтàíовèщà çíàéøлè вèõід тà
кі ïотóæíі коìïàíі¿ ÿк General Motors і DuPont: 
воíè роçïàлèñÿ íà дåкілüкà ïідроçділів, коæíо
ìó ç ÿкèõ áóлà дåлåãовàíà ñвоÿ àвтоíоìíà ñôå
рà áіçíåñово¿ відïовідàлüíоñті. Тàкèì ÷èíоì áóлà 
ñтворåíà ïåрøà ìодåлü дèвåрñèôіковàíо¿ коì
ïàíі¿. Ó 1980–õ рокàõ вæå áóло ïрàктè÷íо íå
ìоæлèво çíàéтè вåлèкó àìåрèкàíñüкó коìïàíіþ, 
що íå áóлà á дèвåрñèôіковàíà, оñкілüкè çроñ
тàííÿ і ïоøóк ïåрåвàã ñèíåрãі¿ (ïåрåвàã, що вè
íèкàþтü вíàñлідок ñïілüíèõ діé àáо ñïілüíоãо вè
корèñтàííÿ) – одíоãо ç вèõідíèõ вèíàõодів íово¿ 
корïорàтèвíо¿ ñтрàтåãі¿, ñтàв íовоþ корïорàтèв
íоþ рåліãіºþ [4, ñ. 143–144].

До 70–õ років àктèвè коìïàíіé íàáóвàлèñÿ 
оáåрåæíо, коíñåрвàтèвíо. Цå áóв ÷àñ ïàíóвàííÿ 
рåàлüíо¿ åкоíоìікè, колè áірæà áóлà лèøå дрó
ãорÿдíèì іíñтрóìåíтоì çàáåçïå÷åííÿ áіçíåñó, à 
ролü віртóàлüíо¿ åкоíоìікè áóлà вторèííоþ. Ак
тèвíіñтü íà рèíкó М&А áóлà оáìåæåíà.

Ðåéдåрñüкі àтàкè íà ÷óæèé áіçíåñ вæå іñíóвàлè 
ñто років – ç ÷àñó ñтàíовлåííÿ корïорàöі¿. Одíàк 
íà ïоïåрåдíіõ åтàïàõ корïорàтèвíоãо роçвèткó 
ïовàæíі ïідïрèºìöі в íüоìó ó÷àñті íå ïрèéìàлè, à 
ãроøові ìоæлèвоñті «дèкèõ» рåéдåрів доçволÿлè 
¿ì оïàíовóвàтè рівåíü коìïàíіé лèøå трåтüоãо 
åøåлоíó, що íå ñïрàвлÿло ñóттºвоãо вïлèвó íà 
роçвèток тіíüовоãо ôіíàíñовоãо рèíкó. Сóá’ºктè 
рåéдåрñüкèõ àтàк, тàкèì ÷èíоì, ñтàíовèлè ìàр
ãіíàлüíèé ñåãìåíт áіçíåñó.

«Ðåволþöіÿ ìåíåдæåрів» 1974 рокó роçïо÷à
лàñÿ ç тоãо, що одèí ç åлітíо¿ ãрóïè діловоãо іñтå
áліøìåíтó – кàíàдñüкèé ãірíè÷о–ìåтàлóрãіéíèé 
коíöåрí International Nickel Company Inc. (INCO) 
– çдіéñíèв вороæå ïоãлèíàííÿ коìïàíі¿ ç öіº¿ æ 

ïовàæíо¿ ãрóïè – коíöåрí FSR. Ці «роçáіéíі» рåé
дåрñüкі ді¿ INCO çàáåçïå÷óвàв щå áілüø відо
ìèé ó діловоìó ñвіті – åлітíèé іíвåñтèöіéíèé áàíк 
Morgan Stanley. Цå ñïовіñтèло ïро ïо÷àток ÿкіñ
íо íово¿ åрè çроñтàííÿ ïроöåñів тіíіçàöі¿ åкоíо
ìікè ç áокó ÿкіñíо íово¿ åрè çроñтàííÿ ïроöåñів 
тіíіçàöі¿ åкоíоìікè ç áокó øèрокоãо колà ñóá’ºктів 
діловоãо ìåíåдæìåíтó, лàвè ÿкèõ о÷олèлè вæå íå 
ìàрãіíàлüíі, à ïровідíі åлітíі ñтрóктóрè.

Длÿ çàáåçïå÷åííÿ вороæèõ ïоãлèíàíü ó öåé ïå
ріод çíà÷íо çроñтàþтü оáñÿãè тіíüовоãо ôіíàíñо
воãо рèíкó çà рàõóíок віртóàлüíèõ éоãо åлåìåí
тів. Тàк, ïіñлÿ Дрóãо¿ ñвітово¿ віéíè ó США áóлè 
вèíàéдåíі óãодè М&А ç вèкорèñтàííÿì «ôіíàí
ñовоãо вàæåлÿ» – ïоçè÷ковèõ çàñоáів Leveraged 
Buyout (LBO). Âåлèкоãо роçïовñþдæåííÿ до åрè 
«рåволþöі¿ ìåíåдæåрів» öі óãодè íå ìàлè. 

Одíàк вæå ç кіíöÿ 70–õ років ïо÷àлоñÿ çíà÷íå 
çáілüøåííÿ óãод М&А ç вèкорèñтàííÿì ïоçè÷
ковèõ çàñоáів, що ïрèçвåло до çáілüøåííÿ вïлè
вó íà öüоìó рèíкó іíвåñтèöіéíèõ áàíків тà ôоíдів, 
ÿкі çàáåçïå÷óвàлè àкóìóлÿöіþ ïоçè÷ковèõ коøтів 
і íàдàííÿ ïоçèк вæå «від ñåáå» і íà ñво¿õ óìовàõ. 
Фіíàíñóвàííÿ óãод М&А ç вèкорèñтàííÿì ïоçè÷
ковèõ коøтів. оñоáлèво ïрè ïрèдáàííÿ íåдооöіíå
íèõ коìïàíіé, ìàло вåлè÷åçíèé ïотåíöіàл тіíіçàöі¿. 
Ç ïåрåõодоì рåéдåрів íà тåõíолоãі¿ LBO в åкоíо
ìіöі США, à ïотіì і в іíøèõ крà¿íàõ ôорìóºтüñÿ 
клàñè÷íèé корïорàтèвíèé рåéд, à рåéдåрè вèді
лèлèñÿ в окрåìèé клàñ ïідïрèºìöів [5, ñ. 64–65].

«Ðåволþöіÿ ìåíåдæåрів» ãоловíèì ñво¿ì íàñлід
коì, тàкèì ÷èíоì, ìàлà ïоÿвó öілоãо íовоãо клà
ñó çàãроç дåрæàвíоìó óïрàвліííþ. Ðàçоì ç іíøèìè 
çàãроçàìè воíà ñïрè÷èíèлà відкрèттÿ íово¿ åïоõè 
éоãо дèñôóíкöіоíàлüíоãо, крèçовоãо роçвèткó – 
åïоõè тіíіçàöі¿ ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íèõ ïроöåñів.

Тàк, åïоõó ñèñтåìíо¿ крèçè дåрæàвíоãо óïрàв
ліííÿ відкрèвàº крèçà 1974–1975 років, що ñтà
лà ïоìітíоþ віõоþ в іñторі¿ ñвітово¿ åкоíоìікè. Çà 
ñво¿ìè íàéвàæлèвіøèìè ïокàçíèкàìè öÿ крè
çà ñтàлà íàéáілüø ñåрéоçíèì ïотрÿñіííÿì ïіñ
лÿ Âåлèко¿ åкоíоìі÷íо¿ крèçè 30–õ років. Крèçà 
ìàлà тàкі íàéвàãоìіøі ïроÿвè. По–ïåрøå, вèíè
кàº õроíі÷íà дèñôóíкöіÿ одíоãо ç íàéáілüø ãíó÷
кèõ åкоíоìі÷íèõ іíñтрóìåíтів – ãроøовоãо оáі
ãó – іíôлÿöіÿ. Âоíà íàáóвàº ñвітовоãо роçìàõó і çà 
ñèлоþ вïлèвó íà ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íі ïроöåñè 
ñтàº одíіºþ ç ñóттºвèõ çàãроç, çдàтíèõ рóéíóвàтè 
ñàìі ïідвàлèíè åкоíоìі÷íоãо роçвèткó. По–дрóãå, 
дèñôóíкöіÿ ãроøово¿ ñèñтåìè, ïов’ÿçàíå ç рóéíів
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íоþ діºþ іíôлÿöі¿, ñïрè÷èíèлà рóéíівíèé вïлèв íà 
ñтàí ìіæíàродíо¿ ôіíàíñово¿ тà вàлþтíо¿ ñèñтåìè 
– ìàñовó втå÷ó кàïітàлів, дåвàлüвàöіþ оñíовíèõ 
çàõідíèõ вàлþт, áþдæåтíі дåôіöèтè. По–трåтº, кó
ìóлÿтèвíèé вïлèв öèõ ôàкторів ïрèçвів до çàãро
æóþ÷оãо çроñтàííÿ áåçроáіттÿ в óñіõ ïровідíèõ 
åкоíоìі÷íо роçвèíóтèõ крà¿íàõ. І íàрåøті, ïо–÷åт
вåртå, íà тлі åкоíоìі÷íо¿ крèçè вïåрøå відкрèтоãо 
ïротèñтоÿííÿ íàáóв коíôлікт ìіæ крà¿íàìè Півдíÿ 
тà Півíо÷і, що доñÿã «рівíÿ åкоíоìі÷íо¿ õолодíо¿ 
віéíè» ó вñåñвітíüоìó ìàñøтàáі.

Ðоçвèток ïроöåñів ãлоáàліçàöі¿ ïрèçвів до íово¿ 
õвèлі крèçè дåрæàвíоãо óïрàвліííÿ, ïоñлàáлåí
íÿ вíóтріøíіõ ñтрóктóр ó íàéáілüø ñтіéкèõ ñóñ
ïілüíèõ ìåõàíіçìів оñтàííіõ ñтолітü – ñóвåрåííèõ 
дåрæàв. І õо÷à íàöіоíàлüíі дåрæàвè º ïорівíÿ
íо íовоþ ôорìоþ лþдñüко¿ ñïілüíотè, дåрæàвà, 
íàöіÿ º ïродóктоì іíдóñтріàлüíо¿ рåволþöі¿ ХVІІІ 
ñтоліттÿ – вèклþ÷íі óìовè доìіíóвàííÿ дåрæàв
íо¿ ôорìè ñóттºво ïоñлàáлþþтüñÿ. Ðоçвèток ãло
áàлüíо¿ åкоíоìікè íàøтовõóºтüñÿ íà оáìåæåííÿ, 
ïов’ÿçàíі ç дåрæàвíоþ ôорìоþ ïоділó ñó÷àñíоãо 
ñóñïілüñтвà. Проöåñ ïоñлàáлåííÿ дåрæàвíоãо ор
ãàíіçìó ñтоñóºтüñÿ íàвітü íàéìоãóтíіøèõ дåрæàв.

Дåрæàвíà ôорìà ñóñïілüíо¿ орãàíіçàöі¿ çàçíà
÷àº íàïàдів ó кілüкоõ íàïрÿìкàõ. По–ïåрøå, ãро
ìàдÿíñüкå ñóñïілüñтво дåдàлі áілüøоþ ìіроþ 
вèñтóïàº ÿк оïоíåíт дåрæàвè, що áà÷èтü в íіé 
доñèтü íååôåктèвíó ôорìó ñó÷àñíо¿ ñóñïілüíо¿ 
орãàíіçàöі¿. Крèçà дåрæàвè вèÿвлÿºтüñÿ ó втрà
ті ¿¿ лåãітèìíоñті, довірè до ¿¿ ãоловíèõ іíñтèтóöіé.

По–дрóãå, ñтріìко çроñтàº вïлèв і тèñк íåдåр
æàвíèõ орãàíіçàöіé, що çіøтовõóþтü іíñтèтó
öі¿ дåрæàвè çі çвè÷íèõ ôóíкöіéíèõ óïрàвліíñüкèõ 
íіø. Якщо ó 1909 роöі ó ñвіті áóло 37 ìіæдåрæàв
íèõ ìіæíàродíèõ орãàíіçàöіé тà 176 íåдåрæàв
íèõ ìіæíàродíèõ орãàíіçàöіé, то íàïрèкіíöі ñто
літтÿ діÿло вæå 260 ìіæдåрæàвíèõ ìіæíàродíèõ 
орãàíіçàöіé і ïоíàд 5472 íåдåрæàвíèõ ìіæíà
родíèõ орãàíіçàöіé. Сüоãодíі вèділÿþтü íàñтóï
íі ãоловíі ñóá’ºктè, що ñïрàвлÿþтü вèріøàлüíèé 
вïлèв íà ñвітоãоñïодàрñüкі ïроöåñè. Цå íå
дåрæàвíі ìіæíàродíі орãàíіçàöі¿ – Міæíàрод
íèé вàлþтíèé ôоíд (МÂФ), Світовèé áàíк, Коí
ôåрåíöіÿ ООН ç торãівлі і роçвèткó (ЮНКТАД), 
Продоволü÷à і ñілüñüкоãоñïодàрñüкà орãàíіçà
öіÿ Оá’ºдíàíèõ Нàöіé (ФАО), Міæíàродíà орãà
íіçàöіÿ ïрàöі (МОП), Світовà орãàíіçàöіÿ торãівлі 
(СОТ); крà¿íè «вåлèко¿ ñіìкè»; рåãіоíàлüíі орãàíі
çàöі¿, котрèõ íàлі÷óºтüñÿ áлèçüко 60; áàãàтоíàöі

оíàлüíі корïорàöі¿ (áлèçüко 50 тèñ.); іíñтèтóöіо
íàлüíі іíвåñторè (ïåíñіéíі тà іíвåñтèöіéíі ôоíдè, 
ñтрàõові коìïàíі¿); íåóрÿдові орãàíіçàöі¿; вåлèкі 
ìіñтà; окрåìі вèдàтíі оñоáèñтоñті (íàóковöі – íо
áåлівñüкі лàóрåàтè, óíівåрñèтåтñüкі ïроôåñорè, 
відоìі ôіíàíñèñтè, ïідïрèºìöі тà іí.) [6, ñ. 14].

По–трåтº, íàéáілüø ïотóæíà тà ìоáілüíà ÷àñтè
íà ñвітово¿ åкоíоìі÷íо¿ діÿлüíоñті дåдàлі áілüøоþ 
ìіроþ оïèíÿºтüñÿ ïоçà коíтролåì íàöіоíàлüíèõ 
дåрæàвíèõ тà ìіæíàöіоíàлüíèõ іíñтèтóöіé. Глоáà
ліçàöіÿ åкоíоìі÷íоãо æèттÿ – ïроöåñó, роçïо÷àто
ãо ç ïо÷àткó 70–õ років, õàрàктåрèçóºтüñÿ íå лèøå 
çроñтàííÿì вілüíо¿ торãівлі товàрàìè тà ïоñлó
ãàìè, à é, що вàæлèвіøå, вілüíèì рóõоì кàïітàлó. 
Фіíàíñовоìó кàïітàлó тóт íàлåæèтü ïрèвілåéовà
íå ñтàíовèщå. Âçàãàлі ÿкщо кàïітàл ìоáілüíіøèé 
çà іíøі ôàкторè вèроáíèöтвà, то ôіíàíñовèé кàïі
тàл щå áілüø ìоáілüíèé, àíіæ ïрÿìі іíвåñтèöі¿. Çà
вдÿкè öèì ñво¿ì ïåрåвàãàì кàïітàл дåдàлі áілüøå 
àкóìóлþºтüñÿ ó ôіíàíñовèõ іíñтèтóöіÿõ і ìóлüтè
íàöіоíàлüíèõ корïорàöіÿõ відкрèтоãо тèïó. Проöåñ 
öåé відáóвàºтüñÿ çà ïоñåрåдíèöтвоì ôіíàíñовèõ 
рèíків. Ðіçко çроñтàº ïотрåáà ó ìоáілüíоìó кàïі
тàлі, øвèдкоìó ïåрåìіщåííі é àкóìóлÿöі¿ «ãàрÿ÷èõ 
ãроøåé». Çà öèõ óìов ïоÿвà оôøорíèõ ôіíàíñо
вèõ öåíтрів ñтàлà ñвоºрідíèì íàñлідкоì àдàïтàöі¿ 
ñóá’ºктів ãоñïодàрþвàííÿ до роçвèткó ãлоáàліçà
öі¿ і ïотрåáè ïрèñкорåííÿ рóõó кàïітàлó, ç одíоãо 
áокó, і çáåрåæåííÿ ÷èñлåííèõ оáìåæåíü íà öåé 
рóõ ó íàöіоíàлüíоìó çàкоíодàвñтві, ç іíøоãо. Â 
оôøорíèõ çоíàõ влàñíèкè ôіíàíñовоãо кàïітàлó 
ìіíіìіçóþтü вèтрàтè і çàвдÿкè öüоìó ìоæóтü áрà
тè ó÷àñтü ó áілüø рèçèковàíèõ тà відíоñíо ìåíø 
ïрèáóтковèõ ïроåктàõ. Оôøорíі коìïàíі¿ ó «ïо
дàтковèõ ïрèтóлкàõ» ñтàлè ïолітè÷íèì дæåрåлоì 
вілüíèõ ôіíàíñовèõ рåñóрñів, в ÿкèõ çоñåрåдæåíо 
20–25% ñвітовоãо кàïітàлó [7, ñ. 296]. Тàкèì ÷è
íоì, оôøорíèé áіçíåñ ñтàв ñóттºвèì ñåãìåíтоì 
ñвітовоãо ôіíàíñовоãо кàïітàлó, що ïротèñто¿тü 
дåрæàвíоìó óïрàвліííþ åкоíоìі÷íèìè ïроöåñà
ìè, вèводèтüñÿ ç–ïід éоãо ôіíàíñовоãо коíтролþ.

По–÷åтвåртå, тàкі ñоöіоåкоíоìі÷íі ôàкторè, ÿк 
åтíіçàöіÿ, рåãіоíàліçàöіÿ тà крèìіíàліçàöіÿ ìіæ
íàродíèõ åкоíоìі÷íèõ відíоñèí, оñоáлèво що
до óìов ãлоáàліçàöі¿, çíà÷íо ìодèôікóþтü óìовè 
ôóíкöіоíóвàííÿ ñóвåрåííèõ дåрæàв, åôåктèв
íіñтü çдіéñíþвàíèõ íèìè çàõодів дåрæàвíоãо 
óïрàвліííÿ åкоíоìікоþ.

Тàкèì ÷èíоì, роçвèток відíоñèí óïрàвліííÿ 
ïротÿãоì ХХ ñт., ïåрåтворåííÿ ¿õ íà вèріøàлüíó 
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лàíкó ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íèõ відíоñèí в оñтàí
íþ éоãо ÷вåртü ïрèçвів до çàãоñтрåííÿ крèçè 
дåрæàвíоãо óïрàвліííÿ åкоíоìікоþ, що íàáóвàº 
вæå õроíі÷íоãо õàрàктåрó.

Сèíкрåтèçì тіíüовоãо áіçíåñó тà влàдè ÿк ìàкро
ñóñïілüíå óтворåííÿ, ÿк ñèìáіоç тіíüово¿ влàдè тà 
áіçíåñó ïотрåáóþтü é відïовідíо¿ àдåквàтíо¿ ôорìè 
ïàрàлåлüíо¿ тіíüово¿ рåàлüíоñті, що вèÿвлÿºтüñÿ в 
іñíóвàííі тіíüово¿ «àвтоíоìíо¿» дåрæàвè.

Сóñïілüíà ôорìà тіíüово¿ «àвтоíоìíо¿» дåрæà
вè º рåçóлüтàтоì діàлåктè÷íоãо çàïåрå÷åííÿ тà 
óтрèìàííÿ в ñоáі (діàлåктè÷íå çíÿттÿ) ïоïåрåдíіõ 
ôорì іñторè÷íоãо роçвèткó, воíà ìàº клàíовó íå
ôорìàлüíó ñтрóктóрó, ñôорìовàíó íà áàçі тåрè
торіàлüíо–áіçíåñовоãо тà ñлóæáово–áіçíåñовоãо 
íàãроìàдæåííÿ кліºíтñüкèõ, корóïöіéíèõ çв’ÿçків 
в àдìіíіñтрàтèвíо–áіçíåñовèõ ãрóïàõ, що óтворþ
þтü íåтрàíñïàрåíтíó, «àвтоíоìíó» (від оôіöіéíо¿ 
дåрæàвè, ñóñïілüñтвà), ïàрàçèтàрíó, ïàрàлåлüíó 
оôіöіéíіé, дåрæàвó (дåрæàвó–рåöèïіºíтà ïàрàçè
тàрíèõ ñтрóктóр). Тàкèì ÷èíоì, дèñôóíкöіéíі ïро
áлåìè орãàíіçàöі¿ влàдè, çокрåìà íàÿвíоñті в íіé 
ñèñтåìíо¿ тіíіçàöі¿, корóïöі¿ в Óкрà¿íі, оáóìовлåíі 
íàéтіñíіøèì çв’ÿçкоì іç çàкоíоìірíоñтÿìè іíтåí
ñèвíоãо тèïó тіíüово¿ діÿлüíоñті, роçвèткó ìåтà
ìорôоç íåôорìàлüíо¿ орãàíіçàöі¿, íàÿвíоñті дæå
рåл ïотåíöіéíо¿ дèñôóíкöіéíоñті в ¿õ ґåíåçі. 

Нàéвàæлèвіøèìè õàрàктåрèñтèкàìè тіíüово
ãо ïàрàñóñïілüñтвà, ÿк ïàрàлåлüíо¿ рåàлüíоñті, в 
Óкрà¿íі º:

à) çàìкíåíіñтü тіíüовоãо ïàрàñóñïілüñтвà. Âоíо 
º ãоловíоþ ñôåроþ діÿлüíоñті вèщèõ дåрæàвíо–
влàдíèõ і оліãàрõі÷íèõ кіл, вñåрåдèíі ÿкèõ то÷èтü
ñÿ æорñтокà коíкóрåíтíà áоротüáà çà ті ÷è іíøі íіøі 
åлітíо¿ ñôåрè. Потрàïèтè до íå¿ ìоæíà лèøå íовèì 
áілüø ïотóæíèì ôіíàíñово–àдìіíіñтрàтèвíèì ко
лàì, що çдàтíі відтіñíèтè ñтàрó åлітó íà дрóãèé ïлàí;

á) іíôорìàöіéíо–àдìіíіñтрàтèвíà, ïолітè÷íà 
íåïроçоріñтü тіíüовоãо ïàрàñóñïілüñтвà. Якщо 
çà кордоíоì ïолітè÷íà, àдìіíіñтрàтèвíà діÿлü
íіñтü, ôіíàíñові рèíкè º відкрèтèìè, іíôорìàöіÿ 
ïро íèõ º доñтóïíоþ, то óкрà¿íñüкèé рèíок ïолі
тè÷íèõ, àдìіíіñтрàтèвíèõ, ôіíàíñовèõ, ìàéíовèõ 
ïроöåñів º водíо÷àñ çрåãóлüовàíèì, íåдороçвè
íóтèì і íåïроçорèì;

в) çоñåрåдæåííÿ ôіíàíñовèõ рåñóрñів крà¿íè в 
оліãàрõі÷íèõ колàõ в åлітàрíèõ ñтрóктóрàõ. Оñíовó 
ñó÷àñíо¿ оліãàрõі¿ ñклàдàº ôіíàíñовà оліãàрõіÿ, що 
ÿвлÿº ñоáоþ ñоþç ôіíàíñовèõ і ïроìèñловèõ ãрóï. 
Âіт÷èçíÿíоþ оñоáлèвіñтþ öüоãо ÿвèщà, íà дóìкó О. 

Тóр÷èíовà, º ãіáрèдíà влàдà àдìіíіñтрàтèвíо–åко
íоìі÷íèõ ãрóï (АÅГ), що ôорìóвàлèñÿ íà çàлèø
кàõ влàдíо¿ àдìіíіñтрàтèвíо–рàдÿíñüко¿ ñèñтåìè é 
отрèìàлè доñтóï до ôіíàíñовèõ рåñóрñів ó çв’ÿçкó ç 
ïрèíàлåæíіñтþ ¿õ до ñôåрè дåрæàвíоãо óïрàвліííÿ;

ã) çàлåæíіñтü оліãàрõі÷íèõ кіл від дåрæàвíèõ ôі
íàíñів. Óкрà¿íñüкèé кàïітàл íå ÿвлÿº ñоáоþ рå
çóлüтàт çàроáіткó ÷è вдàлоãо ïрèклàдàííÿ кàïі
тàлó. Âіí º рåçóлüтàтоì ïåрìàíåíтíоãо тіíüовоãо 
ïåрåроçïоділó влàñíоñті тà влàдè, ñôорìовà
íèé іç дåрæàвíо¿ влàñíоñті, ç áþдæåтíèõ коøтів 
і ïрàв íà оáñлóãовóвàííÿ;

д) іñíóвàííÿ ріçко àñèìåтрè÷íèõ óìов ãоñïо
дàрþвàííÿ длÿ ріçíèõ ñóá’ºктів, рåàліçàöіÿ коìï
лåкñó çàõодів щодо ïідтрèìкè ïрèвілåéовàíоãо 
ñтàíовèщà ïàрàçèтàрíо¿ åлітíо¿ åкоíоìікè щодо 
іíøèõ ñóá’ºктів. Цå вèÿвлÿºтüñÿ в íåрівíоìірíоñ
ті, дèñкрåöіéíоñті, ïрåôåрåíöіéíоñті оïодàткó
вàííÿ, ïåрåклàдàííі ôіñкàлüíоãо тÿãàрÿ íà ор
дèíàрíèõ ñóá’ºктів;

å) ìàкñèìàлüíå оáìåæåííÿ коíкóрåíтíо–рèí
ковоãо ñåрåдовèщà в крà¿íі, ñвоáодè ïідïрèºìíè
öтвà, ñтворåííÿ длÿ ñóá’ºктів ордèíàрíоãо ïідïрè
ºìíèöüкоãо ñåкторà рåæèìó àдìіíіñтрàтèвíоãо тà 
ôіñкàлüíоãо тèñкó, ÷èñлåííèõ çàáороí тà оáìå
æåíü, вèøтовõóвàííÿ öüоãо ñåкторà çà ìåæі оôі
öіéíо¿ діÿлüíоñті. Ó çв’ÿçкó ç öèì Óкрà¿íà, ñоöіàлü
íо–åкоíоìі÷íі óìовè ÿко¿ ìàþтü вåлèкèé ïотåíöіàл 
роçвèткó ïідïрèºìíèöüкоãо ñåкторó, оôіöіéíо ìàº 
öåé ñåктор ó íåïроïорöіéíо оáìåæåíèõ оáñÿãàõ;

æ) трàíñôорìàöіÿ тіíіçàöі¿ åлітíо¿ åкоíоìікè 
в áàçовèé ôàктор çроñтàííÿ ñóá’ºктів ïідïрè
ºìíèöüко¿ діÿлüíоñті, тіíіçàöі¿ тà крèìіíàліçàöі¿ 
вñіõ ñôåр ñóñïілüíоãо æèттÿ, оñоáлèво åкоíоìі
кè, ñтрóктóрèçàöіÿ орãàíіçовàíо¿ çло÷èííоñті тà 
ñóá’ºктів тіíüово¿ åкоíоìі÷íо¿ діÿлüíоñті, ïоñè
лåííÿ в åкоíоìіöі ìоíоïоліñтè÷íèõ тåíдåíöіé;

ç) çàвåрøåííÿ ïроöåñó щодо çàìіíè оôіöіéíо¿ 
влàдè влàдоþ ïàрàçèтàрíо–тіíüово¿ «àвтоíоì
íо¿» дåрæàвè тà àдìіíіñтрàтèвíо–åкоíоìі÷íèõ 
ãрóï, що оá’ºдíóþтü ïрåдñтàвíèків дåрæàвíоãо 
àïàрàтó, ñóá’ºктів åкоíоìі÷íо¿ діÿлüíоñті тà крè
ìіíàлüíèõ ñтрóктóр;

і) ïоñèлåííÿ ïàрàçèтàрíоñті тіíüовоãо ïàрà
ñóñïілüñтвà. Âоíà вèÿвлÿºтüñÿ в íàÿвíоñті ÷іт
коãо трåíдó до ïодàлüøо¿ ñèñтåìíо¿ тіíіçàöі¿, àр
õà¿çàöі¿ тà ãіáрèдèçàöі¿ ñóñïілüíèõ ïроöåñів çà 
íàÿвíоñті ïåвíèõ дåтіíіçóþ÷èõ àлüтåрíàтèвíèõ 
óìов вèáорó, çокрåìà до рåôорìóвàííÿ, çíÿттÿ 
тіíüоóтворþþ÷èõ ôàкторів роçвèткó;
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к) çàкріïлåííÿ çà вíóтріøíіì длÿ ïàрàñóñïілüñтвà 
çвè÷àºвèì ïрàвоì íàéвèщèõ длÿ íüоãо тіíüовèõ 
þрèдè÷íèõ ìоæлèвоñтåé, íåéтрàліçàöіÿ áóдü–ÿкèõ 
оôіöіéíèõ вèìоã çàкоíодàв÷èõ і íорìàтèвíèõ àктів, 
ïрàвооõороííèõ орãàíів ñóдовоãо ïåрåñлідóвàííÿ;

л) ôорìóвàííÿ ïотóæíèõ ìоæлèвоñтåé щодо 
рåàліçàöі¿ ïровідíо¿ ôóíкöі¿ тіíüовоãо çроñтàí
íÿ ó віт÷èçíÿíèõ óìовàõ – ïåрìàíåíтíоãо тіíüо
воãо ïåрåроçïоділó влàñíоñті тà влàдè, ріçкå оá
ìåæåííÿ лåãàлüíèõ іíвåñтèöіéíèõ ìоæлèвоñтåé 
åкоíоìі÷íоãо рåæèìó в крà¿íі.

Нàáóттÿ тіíüовèì ïàрàñóñïілüñтвоì ïàрàлåлü
íо¿ тіíüово¿ рåàлüíоñті, роçвèíóтèõ тіíüовèõ ïро
ÿвів ñвід÷èтü ïро íàÿвíіñтü íовоãо тіíüовоãо тåõ
íолоãі÷íоãо áàçèñó ÿк çìіñтó öüоãо ïроöåñó. Тàкèì 
º ñтàíовлåííÿ крèìіíоãåííоãо іííовàöіéíоãо тè
ïó тіíüовоãо çроñтàííÿ. Âіí вèíèкàº в óìовàõ «рå
волþöі¿ ìåíåдæåрів» – іíтåíñèвíоãо вèкорèñтàííÿ 
іíôорìàöіéíèõ ïотоків в іíтåрåñàõ ¿õ тіíіçàöі¿, колè 
éоãо ñóá’ºктè àктèвíо вèкорèñтовóþтü ñàìó ñèñтå
ìó ìåíåдæìåíтó, ñтворþþтü øèроко роçáóдовàíó 
øтó÷íó ñèñтåìó крèìіíàлüíо¿ (крèìіíоãåííо¿) íåо
ñôåрè ìåíåдæìåíтó длÿ çдіéñíåííÿ тіíüово¿ діÿлü
íоñті – øтó÷íå роçøèрåííÿ ñàìоãо ïроñторó, ñôå
рè ôорì тіíüовèõ ïроöåñів, ¿õ ìåтодів і ìåõàíіçìів. 
Оñоáлèвó ïотóæíіñтü іíтåíñèвíоìó тèïó тіíüовоãо 
çроñтàííÿ íàдàº éоãо оáóìовлåíіñтü ñèíкрåтèç
ìоì (ãіáрèдèçàöіºþ) тіíüовоãо áіçíåñó і влàдè, іí
тåãрàöіºþ, ñèíåрãåтèçìоì тіíüово¿ діÿлüíоñті öèõ 
вàæлèвèõ ôóíкöіоíàлüíèõ ñóñïілüíèõ ñôåр. Тàкèì 
÷èíоì, іíтåíñèвíèé тèï çроñтàííÿ ïотрåáóº ïрèí
öèïово іíøоãо – вèщоãо тåõíіко–тåõíолоãі÷íоãо ¿¿ 
áàçèñó, що ïродóкóºтüñÿ íàдñó÷àñíèìè доñÿãíåí
íÿìè ìåíåдæìåíтó, іíôорìàтèкè, лоãіñтèкè, іííо
вàöіéíèõ тåõíолоãіé тощо. Проÿвàìè тàкоãо тèïó 
тіíüовоãо çроñтàííÿ º ñó÷àñíà роçáóдовà ìàкро
ñèñтåìè тіíüово¿ рåàлüíоñті, колè ñèñтåìíо тіíі
çóºтüñÿ ñтрóктóрà ïрèвàтèçàöіéíèõ ïроöåñів, коí
вåртàöіéíèõ öåíтрів, оôøорíèõ çоí, åíåрãåтè÷íà 
çàлåæíіñтü крà¿íè (що ìàº ó вåлèкіé ìірі øтó÷íèé 
тіíüовèé õàрàктåр), ñèñтåìíі áàíківñüкі áàíкрóт
ñтвà, тіíüовå рåôіíàíñóвàííÿ áàíків, роçкрàдàííÿ 
áþдæåтíèõ рåñóрñів, ñèñтåìà ñóáñèдіé тà ñóáвåí
öіé, іíôлÿöіéíі крèçè íàöіоíàлüíо¿ вàлþтè. Тіíüові 
ñтрóктóрè тèïó Ðоñóкрåíåрãо, «віртóàлüíà» åкоíо
ìікà тіíüовèõ ôіíàíñовèõ, вàлþтíèõ крèç, вèлó÷åí
íÿ ãåоåкоíоìі÷íо¿ рåíтè çàñоáàìè ïотоків коíтр
àáàíдè, óтворåííÿ тіíüово¿ дåлüтè ó трàíñôåртíèõ 
öіíàõ ÷åрåç ôорìóвàííÿ «÷орíèõ» тіíüовèõ çоí 
тèïó «Прèдíіñтров’ÿ», «Новороñі¿», тіíüові çàñо

áè çíèщåííÿ óкрà¿íñüкоãо віéñüкà, ãіáрèдíà віéíà, 
що óтворþº вåлè÷åçíèõ оáñÿãів коìïлåкñ тіíüовèõ 
ìåтодів, ñôåр, ôорì тощо. Слід ïідкрåñлèтè, що 
роçвèток ôорì іíтåíñèвíоãо тèïó çроñтàííÿ тіíüо
во¿ діÿлüíоñті éдå íå вíàñлідок лèøå роçвèткó ñóñ
ïілüíèõ крèçовèõ ïротèрі÷, à в рåçóлüтàті роçвèткó 
тіíüовоãо ïотåíöіàлó ìåíåдæìåíтó, ïåрø çà вñå, 
вèщèõ éоãо лàíок тà áþрокрàтè÷íо–корóïöіéíèõ 
вèщèõ лàíок дåрæàвíоãо óïрàвліííÿ, ¿õ тіíüовоãо, 
ïàрàçèтàрíоãо ìåíтàлітåтó тà іíтåрåñó.

Нåоáõідíіñтü øèрокоãо рåôорìіñтñüкоãо оíов
лåííÿ ñóñïілüñтвà оáóìовлþº вèкоíàííÿ длÿ 
öüоãо íåоáõідíо¿ ñïåöіàлüíо¿ ïåрåдóìовè – ïо
ïåрåдíüоãо оáìåæåííÿ, ïоñтóïовоãо дåтіíіçà
öіéíоãо оçдоровлåííÿ, ñèñтåìè íàÿвíо¿ тіíüо
во¿ іíôорìàöіéíо¿ рåàлüíоñті. Адæå, ÿк ïрàвèло, 
íàéріøó÷і рåôорìіñтñüкі çàõодè, ïоклàдåíі íà іñ
íóþ÷èé тіíüовèé áàçèñ, ìоæóтü дàтè лèøå ïоñè
лåííÿ (÷àñто ïрèñкорåíå) ïодàлüøèõ тіíіçàöіé
íèõ ïроöåñів. Отæå, óñïіøíі ñóñïілüíі рåôорìè 
ïотрåáóþтü íàÿвíоñті тà рåàліçàöі¿ ïоïåрåдíüо¿ 
ñтрàтåãі¿ дåтіíіçàöі¿, вèв÷åííÿ іñторè÷íоãо доñві
дó ïровåдåííÿ óñïіøíèõ віт÷èçíÿíèõ, çокрåìà, 
«коçàöüкèõ» рåôорì [8]. Іíñтèтóöіéíо ¿¿ ôóíкöіéíі 
орãàíè ìоæóтü áóтè ñтворåíі íà áàçі ïідроçділів 
ÐНБО Óкрà¿íè, що роçáóдовóþтüñÿ в крà¿íі, ко
трі ìàþтü ìіæ ñоáоþ вíóтріøíüоñèñтåìíі çв’ÿçкè. 

Âисновки
Тàкèì ÷èíоì, çвåрíåííÿ до тåорåтè÷íèõ до

ñлідæåíü тіíіçàöі¿ ñóñïілüíèõ ïроöåñів ó ÷àñі від
íоñíо ñèíõроíіçовàíо ç вèíèкíåííÿì ñóттºво¿ 
çàãроçè íàöіоíàлüíіé áåçïåöі – тіíüово¿ ïàрà
лåлüíо¿ (віртóàлüíо¿) рåàлüíоñті. 

Åïоõó іíôорìàöіéíо¿ крèçè, що ïоклàлà ïо÷à
ток доñлідæåííÿì тіíіçàöі¿, відкрèлà «рåволþöіÿ 
ìåíåдæåрів», колè корïорàтèвíèé коíтролü від
окрåìèлè від влàñíоñті. Ó США і Âåлèкіé Брèтàíі¿ 
корïорàтèвíèé кàïітàл в ïóáлі÷íèõ коìïàíіÿõ áóв 
ñèлüíо роçïороøåíèì і вåлèкèì ïàкåтоì àкöіé 
ввàæàвñÿ íàвітü 1% ñтàтóтíоãо кàïітàлó.

«Ðåволþöіÿ ìåíåдæåрів» ñвоºþ ïоÿвоþ 
çоáов’ÿçàíà ñвітовіé åкоíоìі÷íіé крèçі, ріçкèì 
çáілüøåííÿì ó öåé ïåріод кілüкоñті дèвåрñèôі
ковàíèõ коìïàíіé і çроñтàííþ çíà÷åííÿ ãоло
вíèõ оôіñів öèõ коìïàíіé, що о÷олþвàлè íовå 
ïоколіííÿ ïроôåñіéíèõ ìåíåдæåрів, до діÿлüíоñті 
ÿкèõ вæå іìàíåíтíо áóлè влàñтèві áілüø àãрåñèв
íі, àвàíтþрíі ді¿ íà ìåæі ÷è çà ìåæåþ çàкоíó, íіæ ó 
ïоïåрåдíіõ ïоколіííÿõ ìåíåдæåрів.
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«Ðåволþöіÿ ìåíåдæåрів» ãоловíèì ñво¿ì íà
ñлідкоì ìàлà ïоÿвó öілоãо íовоãо клàñó çàãроç 
дåрæàвíоìó óïрàвліííþ. Ðàçоì ç іíøèìè çà
ãроçàìè воíà ñïрè÷èíèлà відкрèттÿ íово¿ åïоõè 
éоãо дèñôóíкöіоíàлüíоãо, крèçовоãо роçвèткó – 
åïоõè тіíіçàöі¿ ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íèõ ïроöåñів.

Сèíкрåтèçì тіíüовоãо áіçíåñó тà влàдè ÿк ìàкро
ñóñïілüíå óтворåííÿ, ÿк ñèìáіоç тіíüово¿ влàдè тà 
áіçíåñó ïотрåáóþтü é відïовідíо¿ àдåквàтíо¿ ôорìè 
ïàрàлåлüíо¿ тіíüово¿ рåàлüíоñті, що вèÿвлÿºтüñÿ в 
іñíóвàííі тіíüово¿ «àвтоíоìíо¿» дåрæàвè.

Нàáóттÿ тіíüовèì ïàрàñóñïілüñтвоì ïàрà
лåлüíо¿ тіíüово¿ рåàлüíоñті, роçвèíóтèõ тіíüовèõ 
ïроÿвів ñвід÷èтü ïро íàÿвíіñтü íовоãо тіíüово
ãо тåõíолоãі÷íоãо áàçèñó ÿк çìіñтó öüоãо ïроöå
ñó. Тàкèì º ñтàíовлåííÿ крèìіíоãåííоãо іííовà
öіéíоãо тèïó тіíüовоãо çроñтàííÿ. Âіí вèíèкàº в 
óìовàõ «рåволþöі¿ ìåíåдæåрів» – іíтåíñèвíоãо 
вèкорèñтàííÿ іíôорìàöіéíèõ ïотоків в іíтåрåñàõ 
¿õ тіíіçàöі¿, колè éоãо ñóá’ºктè àктèвíо вèкорèñ
товóþтü ñàìó ñèñтåìó ìåíåдæìåíтó, ñтворþ
þтü øèроко роçáóдовàíó øтó÷íó ñèñтåìó крèìі
íàлüíо¿ (крèìіíоãåííо¿) íåоñôåрè ìåíåдæìåíтó 
длÿ çдіéñíåííÿ тіíüово¿ діÿлüíоñті – øтó÷íå роç
øèрåííÿ ñàìоãо ïроñторó, ñôåрè ôорì тіíüовèõ 
ïроöåñів, ¿õ ìåтодів і ìåõàíіçìів. Оñоáлèвó ïо
тóæíіñтü іíтåíñèвíоìó тèïó тіíüовоãо çроñтàííÿ 
íàдàº éоãо оáóìовлåíіñтü ñèíкрåтèçìоì (ãіáрè
дèçàöіºþ) тіíüовоãо áіçíåñó і влàдè, іíтåãрàöіºþ, 
ñèíåрãåтèçìоì тіíüово¿ діÿлüíоñті öèõ вàæлèвèõ 
ôóíкöіоíàлüíèõ ñóñïілüíèõ ñôåр.

Нåоáõідíіñтü øèрокоãо рåôорìіñтñüкоãо оíов
лåííÿ ñóñïілüñтвà оáóìовлþº вèкоíàííÿ длÿ öüо
ãо íåоáõідíо¿ ñïåöіàлüíо¿ ïåрåдóìовè – ïоïåрå
дíüоãо оáìåæåííÿ, ïоñтóïовоãо дåтіíіçàöіéíоãо 
оçдоровлåííÿ, ñèñтåìè íàÿвíо¿ тіíüово¿ іíôорìà
öіéíо¿ рåàлüíоñті. Адæå, ÿк ïрàвèло, íàéріøó÷і рå
ôорìіñтñüкі çàõодè, ïоклàдåíі íà іñíóþ÷èé тіíüо
вèé áàçèñ, ìоæóтü дàтè лèøå ïоñèлåííÿ (÷àñто 
ïрèñкорåíå) ïодàлüøèõ тіíіçàöіéíèõ ïроöåñів.
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Çаáутий дефолт США: досвід для застосування в Óкраїні
Базуючись на позитивному міжнародному досвіді застосування процедури дефолту та відмови 

від золотого стандарту, в статті обґрунтована доцільність застосування такої процедури в Україні, 
що забезпечить створення передумов для фінансової стабілізації та економічного зростання кра-
їни. В статті окреслені позитивні аспекти застосування процедури дефолту як ефективного меха-
нізму реформування економіки країни. Під дефолтом запропоновано розуміти фактичну неспро-
можність країни–позичальника відповідати за своїми борговими зобов’язаннями. 

Êлþ÷îâі слîâà: дефолт, платоспроможність країни, золоте застереження, золотий стандарт, 
золотий еквівалент, девальвація, державний борг.

АНДРЮЩЕНКО К.А.,
КОВТУН В.П.

Çаáытый дефолт США: оïыт для ïрименения в Óкраине
Основываясь на положительном международном опыте применения процедуры дефолта и отказа от 

золотого стандарта, в статье обоснована целесообразность применения такой процедуры в Украине, 
что обеспечит создание предпосылок для финансовой стабилизации и экономического роста страны. 
В статье обозначены положительные аспекты применения процедуры дефолта как эффективного 
механизма реформирования экономики страны. Под дефолтом предложено понимать фактическую 
несостоятельность страны–заемщика отвечать по своим долговым обязательствам.

Êлþ÷åâыå слîâà: дефолт, платежеспособность страны, золотые оговорки, золотой стандарт, 
золотой эквивалент, девальвация, государственный долг.

ANDRIUSHCHENKO К.А.,
КОVTUN V.P.

Forgotten defolt USA: experience for application in Ukraine
Based on the positive international experience in applying the default procedure and abandoning 

the gold standard, the article substantiates the expediency of applying such a procedure in Ukraine, 
which will ensure the creation of prerequisites for financial stabilization and economic growth of the 
country. The article outlines the positive aspects of applying the default procedure as an effective 
mechanism for reforming the country's economy. The default offered to understand the actual failure 
of the borrowing country to respond to its debt obligations.

Keywords: default, solvency of the country, gold clauses, gold standard, gold equivalent, devaluation, 
public debt.

Пîстàíîâêà пðîблåìи. Нà ñüоãодíі, ïрàктè÷
íо ó вñіõ крà¿íàõ ñвітó ñклàлàñÿ áорãовà åкоíо
ìі÷íà ñèñтåìà. Стріìкå çроñтàííÿ оáñÿãів дåр
æàвíèõ áорãів, крèтè÷íà вåлè÷èíà вèтрàт íà ¿õ 
оáñлóãовóвàííÿ ïрè ïрèéíÿтíоìó ç ìàкроåкоíо
ìі÷íо¿ то÷кè çорó роçìірі áþдæåтíоãо дåôіöèтó, в 

оñтàííі рокè çìóøóþтü åкоíоìіñтів øóкàтè ïåр
øоïрè÷èíè íåñïрèÿтлèво¿ дèíàìікè тà øлÿõè ¿¿ 
оïтèìіçàöі¿.

Çàлó÷åííÿ крà¿íоþ вíóтріøíіõ і çовíіøíіõ ïо
çèк длÿ роçвèткó åкоíоìікè (крåдèтóвàííÿ íàöі
оíàлüíоãо іìïортó, роçвèткó рåàлüíоãо ñåкторà і 
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ñèñтåìè åкñïортó і т.д.) º ïоøèрåíоþ ìіæíàрод
íоþ ïрàктèкоþ. І öå ñтоñóºтüñÿ вñіõ áåç вèíÿт
кó крà¿í – від іíдóñтріàлüíо роçвèíåíèõ, тàкèõ ÿк, 
íàïрèклàд, США і Ніìå÷÷èíè, до крà¿í, що роç
вèвàþтüñÿ, íà кøтàлт Мåкñèкè тà Брàçèлі¿ .

Іñíóº рÿд ïоçèтèвíèõ і íåãàтèвíèõ àñïåк
тів çовíіøíіõ çàïоçè÷åíü. По–ïåрøå, ¿õ трåáà 
оáов'ÿçково ïовåртàтè, відìовà від вèкоíàííÿ 
çовíіøíіõ çоáов'ÿçàíü оçíà÷àº ñóвåрåííèé дå
ôолт, à отæå, втрàтó íàвітü ìіíіìàлüíоãо крå
дèтíоãо рåéтèíãó, вèклþ÷åííÿ крà¿íè ç ñèñтå
ìè ìіæíàродíоãо рåéтèíãó – вàæлèвоãо дæåрåлà 
çáілüøåííÿ íàöіоíàлüíоãо кàïітàлó [4,5,6].

По–дрóãå, çовíіøíі çàïоçè÷åííÿ – öå íå тілüкè 
іñтотíå дæåрåло ïокрèттÿ дåôіöèтó дåрæáþдæå
тó, à é дåôіöèтó ïлàтіæíоãо áàлàíñó, ÿкèé ïокрè
вàºтüñÿ тілüкè твåрдоþ вàлþтоþ. Âåлèкі щорі÷íі 
áþдæåтíі дåôіöèтè, ÿк ïрàвèло, ñтèìóлþþтü іì
ïорт і ñтрèìóþтü åкñïорт, à ïåрåвèщåííÿ іìïортó 
íàд åкñïортоì – вàæлèвèé ôàктор íåãàтèвíоãо 
ñàлüдо ïлàтіæíоãо áàлàíñó. Кріì тоãо, áþдæåт
íèé дåôіöèт ñïрèÿº çроñтàííþ відñоткà íà вíó
тріøíüоìó рèíкó в ñèлó вèñокоãо ïоïèтó óрÿдó íà 
ïоçèковèé кàïітàл, що вåдå до вèтіñíåííÿ ïрè
вàтíоãо кàïітàлó ç крåдèтíоãо рèíкó і ñкоро÷åííÿ 
іíвåñтèöіé в рåàлüíó åкоíоìікó [4,5,6].

Пåрåвàæíà áілüøіñтü крà¿í ó ñвіті від÷óвàº íå
ñтà÷ó влàñíèõ рåñóрñів длÿ çдіéñíåííÿ вíó
тріøíіõ вклàдåíü, ïокрèттÿ дåôіöèтó дåрæàвíо
ãо áþдæåтó, ïровåдåííÿ ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íèõ 
ïåрåтворåíü і вèкоíàííÿ áорãовèõ çоáов'ÿçàíü 
çà çовíіøíіìè çàïоçè÷åííÿìè. Мàéæå вñі крà¿
íè ìàþтü çовíіøíіé áорã і çоáов'ÿçàííÿ ïо крå
дèтàõ. Нàïрèклàд, одíі крà¿íè крåдèтóþтü іíøі 
влàñíèìè рåñóрñàìè. Прè÷оìó ïåрåдáà÷àºтüñÿ, 
що крåдèтор ïіñлÿ çàкіí÷åííÿ çàçíà÷åíèõ тåрìі
íів отрèìàº влàñíі коøтè ç відñоткàìè. Алå, íà 
æàлü, ó ïоçè÷àлüíèкà íå çàвæдè вèñтà÷àº рå
ñóрñів длÿ çàáåçïå÷åííÿ ñво¿õ çоáов’ÿçàíü. І то
ді в крà¿íі, ÿкà íå ìоæå ïоãàñèтè ñвіé áорã, ìоæå 
áóтè оãолоøåíèé дåôолт. Нàöіоíàлüíà вàлþтà 
ñтріìко дåøåвøàº, öіíè ñтріìко çроñтàþтü, íà
óкові доñлідæåííÿ і вèроáíèöтво çàíåïàдàþтü.

Çдàвàлоñÿ á, íèçüкà ïлàтоñïроìоæíіñтü крà¿
íè ïрèçводèтü лèøå до íåвдоволåííÿ ãроìàдÿí і 
вåлèкèõ ïроáлåì в áіçíåñі. Алå дàлåко íå вñå тàк 
одíоçíà÷íо. Тàк, в ïåвíоìó ñåíñі дåôолт ìоæå 
áóтè íàвітü корèñíèé. 

Дóæå ÷àñто крà¿íà ïотрàïлÿº в ïовíèé «õàоñ» 
÷åрåç тå, що ¿¿ влàдà ïåрåоöіíþº влàñíі ìоæ

лèвоñті. Óрÿд крà¿íè отрèìóº ïоçèкè, à ïоãàñè
тè çàáорãовàíіñтü крåдèторàì вèÿвлÿºтüñÿ íå
ñïроìоæíèì. Прè÷оìó коøтè íà вèïлàтó тілà 
крåдèтó і íàкоïè÷åíèõ відñотків ïо íüоìó вèлó
÷àþтüñÿ ç áþдæåтó крà¿íè. Ç öіº¿ ïрè÷èíè окрåìі 
ñôåрè дåрæàвíо¿ діÿлüíоñті від÷óвàþтü íåдоôі
íàíñóвàííÿ. Алå, колè роçïо÷èíàºтüñÿ ïроöå
дóрà дåôолтó, крà¿íà–ïоçè÷àлüíèк çàÿвлÿº ïро 
ñвоº áàíкрóтñтво і ïрèïèíÿº áорãові вèïлàтè. 
Â рåçóлüтàті ÷оãо, в áþдæåті крà¿íè вèвілüíÿþтü
ñÿ коøтè (ÿкі до оãолоøåííÿ дåôолтó áóлè ïрè
çíà÷åíі длÿ ïоãàøåííÿ крåдèтів), ÿкі óрÿд ìоæå 
вèкорèñтàтè длÿ ïровåдåííÿ рàдèкàлüíèõ ñо
öіàлüíо–åкоíоìі÷íèõ рåôорì тà ïідтрèìкè тèõ 
ñôåр åкоíоìікè, ÿкі ìàþтü ñтàтè «àíтèкрèçовè
ìè локоìотèвàìè åкоíоìікè». 

Кріì тоãо, в рåçóлüтàті оãолоøåííÿ дåôолтó, 
оáñÿã іìïортó товàрів çíèæóºтüñÿ. Тоìó, áіçíåñ–
ñåрåдовèщå àктèвіçóº ñвоþ ïідïрèºìíèöüкó ді
ÿлüíіñтü íà вíóтріøíüоìó рèíкó, ìàкñèìàлüíо 
вèкорèñтовóþ÷è вñі íàÿвíі тà ïотåíöіéíі ìоæ
лèвоñті. Сàìå в öåé ïåріод ñïоñтåріãàºтüñÿ від
родæåííÿ тèõ ãàлóçåé вèроáíèöтвà, ÿкі рàíі
øå áóлè íåкоíкóрåíтоñïроìоæíèìè – ÷åрåç тоé 
æå іìïорт. О÷åвèдíо, що в тàкèõ ñклàдíèõ óìо
вàõ çàлèøàтüñÿ тà «вèæèвóтü» тілüкè íàéáілüø 
коíкóрåíтоçдàтíі, доñвід÷åíі, çàтрåáóвàíі ïід
ïрèºìñтвà ç íовàторñüкèì ïідõодоì до вåдåí
íÿ ãоñïодàрñüко¿ діÿлüíоñті. По ñóті, в åкоíоìіöі 
крà¿íè відáóвàºтüñÿ тàк çвàíèé ïрèродíèé відáір. 

Оãолоøåíèé дåôолт крà¿íоþ–ïоçè÷àлüíè
коì, ñтàвèтü крåдèторà ïåрåд ñклàдíèì вèáо
роì – àáо íà áàãàто років çàáóтè ïро ïовåрíåí
íÿ влàñíèõ коøтів, àáо ñïроáóвàтè çìóñèтè ñвоãо 
áорæíèкà ïовåрíóтè õо÷à á ¿õ ÷àñтèíó. Â окрåìèõ 
вèïàдкàõ ñóìà крåдèтів, ÿкó ïоçè÷àлüíèк ïовè
íåí ïоãàñèтè, íàáàãàто ìåíøà çà çàãàлüíó ñóìó 
відñотків çà корèñтóвàííÿ öèìè крåдèтàìè. Â тà
коìó вèïàдкó ó крà¿íè, ÿкà çàçíàлà ôіíàíñовоãо 
крàõó, º ïåвíèé вèõід – доìовèтèñü ç крåдèто
роì ïро ñïèñàííÿ відñотків àáо çìåíøèтè ñóìè 
çàáорãовàíоñті. А крåдèторó, ÿкèé ïоáоþºтüñÿ 
втрàтèтè вñå, доводèтüñÿ ïоãодæóвàтèñÿ ç тàкоþ 
ïроïоçèöіºþ. І, ñàìå, оãолоøåííÿ дåôолтó крà
¿íоþ–ïоçè÷àлüíèкоì º ñтèìóлþþ÷èì ôàктороì 
ó ïрèéíÿтті крåдèтороì тàкоãо ріøåííÿ. 

Отæå, оãолоøåííÿ дåôолтó ó крà¿íі ìоæíà роç
ãлÿдàтè ÿк ìотèвàöіéíèé іíñтрóìåíт длÿ çдіéñíåí
íÿ ãлоáàлüíèõ åкоíоìі÷íèõ рåôорì çàдлÿ ôіíàí
ñово¿ ñтàáіліçàöі¿ тà åкоíоìі÷íоãо роñтó крà¿íè.
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Àíàліз îстàííіх äîсліäжåíь і публіêàцій. 
Оöіíкà крåдèтíоãо рèçèкó ïоçè÷àлüíèків тà ìоæ
лèвоñті дåôолтó доñлідæóþтüñÿ ó ïрàöÿõ віт÷èç
íÿíèõ íàóковöів, à ñàìå Â. Âітліíñüкоãо, А. Ковà
лüовà, А. Мороçà, Я. Нàкоíå÷íоãо, Л. Прèìоñткè, 
О. Сàрàïіíо¿, О. Тåрåщåíкà, Â. Чåìåрèñà, С. Чºр
íèõ, О. Чóáà, П. Чóáà тà іíøèõ. Ґрóíтовíèìè º тà
коæ ïрàöі çàрóáіæíèõ àвторів: Å. Алüтìàíà, А. Дà
ìодàрàíà, П. Дæоріоíà, Б. Åдвàрдñà, Д. Кàóоåттå, 
П. Ðоóçà, Дæ. Сèíкè тà іíøèõ.

Мåтîþ стàтті º доñлідæåííÿ ìіæíàродíоãо до
ñвідó вèкорèñтàííÿ дåôолтó ÿк ìåõàíіçìó ôі
íàíñово¿ ñтàáіліçàöі¿ тà åкоíоìі÷íоãо роñтó, à тà
коæ àктóàліçàöіÿ доöілüíоñті çàñтоñóвàííÿ тàко¿ 
ïрàктèкè в óкрà¿íñüкèõ рåàліÿõ. 

Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Одèí ç íàé
ïоøèрåíіøèõ ìіôів ïро Сïолó÷åíі Штàтè ïолÿ
ãàº в тоìó, що ôåдåрàлüíèé óрÿд íіколè íå оãо
лоøóвàв дåôолтè ïо ñво¿õ áорãàõ. Є тілüкè одíà 
ïроáлåìà: öå íåïрàвдà. І, õо÷à ìàло õто ïàì'ÿтàº 
«вèïàдкè çолотоãо çàñтåрåæåííÿ» (çолотå çà
ñтåрåæåííÿ – ріçíовèд çàõèñíèõ çàñтåрåæåíü, 
ïåрåдáà÷åíèõ ó ìіæíàродíèõ óãодàõ àáо коíтр
àктàõ (крåдèтíèõ, ïлàтіæíèõ, торãовåлüíèõ [1]), в 
ÿкèõ ôікñóºтüñÿ çолотèé вìіñт вàлþтè ïлàтåæó, 
щоá óíèкíóтè втрàт від ìоæлèвоãо ¿¿ çíåöіíåííÿ), 
ÿкі відáóлèñü ó 1930–õ рокàõ, öåé åïіçод ñüоãодíі 
ìіñтèтü öіííі óрокè длÿ áàãàтüоõ крà¿í ñвітó.

Дåкілüкà дåñÿтèрі÷ тоìó, áóлè ÷àñè, колè США 
ïоводèлè ñåáå ñкоріøå ÿк «áàíàíовà рåñïóáлікà», 
íіæ роçвèíåíà крà¿íà, çдіéñíþþ÷è рåñтрóктóрè
çàöіþ áорãів в одíоñтороííüоìó ïорÿдкó і çàдíіì 
÷èñлоì. І, õо÷à ìàло õто ïàì'ÿтàº öåé крèтè÷íèé 
ïåріод в åкоíоìі÷íіé іñторі¿ США, ñüоãодíі віí º 
ÿñкрàвèì ïрèклàдоì длÿ áàãàтüоõ крà¿í ñвітó, ÿкі 
çíàõодÿтüñÿ в ñкрóтíоìó ôіíàíñовоìó ñтàíовèщі.

Ó квітíі 1933 рокó, в ñïроáі доïоìоãтè США 
óíèкíóтè Âåлèко¿ дåïрåñі¿, ïрåçèдåíт Фрàíкліí 
Ðóçвåлüт оãолоñèв ïро ïлàíè вèвåñтè США іç 
çолотоãо ñтàíдàртó і çíåöіíèтè долàр. Алå öå áóло 
íå тàк ïроñто çроáèтè, ÿк роçрàõовóвàв Фрàíкліí 
Ðóçвåлüт. Â тоé ÷àñ, áілüøіñтü áорãовèõ коíтр
àктів вклþ÷àлè «çолотå çàñтåрåæåííÿ», в ÿкоìó 
éøлоñÿ, що áорæíèк ïовèíåí ñïлàтèтè «çолотó 
ìоíåтó» àáо «çолотèé åквівàлåíт». Ці ïолоæåííÿ 
áóлè ввåдåíі ïід ÷àñ ãроìàдÿíñüко¿ віéíè ÿк ñïо
ñіá çàõèñтèтè іíвåñторів від ìоæлèвоãо іíôлÿ
öіéíоãо ñïлåñкó. Одíàк длÿ Фрàíкліíà Ðóçвåлü
тà çолотå çàñтåрåæåííÿ (çолотå çàñтåрåæåííÿ 
– ріçíовèд çàõèñíоãо çàñтåрåæåííÿ, ÿкå çàñíо

вàíå íà ôікñàöі¿ çолотоãо вìіñтó вàлþтè ïлàтåæó 
íà дàтó óклàдàííÿ коíтрàктó і ïåрåрàõóíкó ñóìè 
ïлàтåæó ïроïорöіéíо çìіíі öüоãо çолотоãо вìіñ
тó íà дàтó вèкоíàííÿ [2]) áóло ïåрåøкодоþ длÿ 
дåвàлüвàöі¿. Якáè вàлþтà áóлà дåвàлüвовàíà áåç 
доìовлåíоñтåé ç іíвåñторàìè, долàровà вàртіñтü 
áорãів àвтоìàтè÷íо á çáілüøóвàлàñÿ, щоá коì
ïåíñóвàтè ñлàáøèé оáìіííèé кóрñ, що ïрèçвåло 
á до çíà÷íèõ áàíкрóтñтв і вåлè÷åçíоãо çáілüøåí
íÿ дåрæàвíоãо áорãó.

Щоá вèріøèтè öþ ïроáлåìó, Коíãрåñ ïрèéíÿв 
ñïілüíó рåçолþöіþ від 5 ÷åрвíÿ 1933 рокó, ÿкоþ 
ñкàñóвàв вñі çолоті çàñтåрåæåííÿ в ìèíóлèõ і 
ìàéáóтíіõ коíтрàктàõ. Двåрі длÿ дåвàлüвàöі¿ і длÿ 
ïолітè÷íо¿ áоротüáè áóлè від÷èíåíі. Ðåñïóáлікàí
öі áóлè ñтрèвоæåíі тèì, що рåïóтàöіÿ крà¿íè íà
рàæàºтüñÿ íà рèçèк, à àдìіíіñтрàöіÿ Ðóçвåлüтà 
ñтвåрдæóвàлà, що рåçолþöіÿ íå оçíà÷àº «відìо
вó від коíтрàктів».

Тàкèì ÷èíоì, 30 ñі÷íÿ 1934 рокó долàр США 
áóв оôіöіéíо çíåöіíåíèé. Ціíà íà çолото çроñ
лà ç $ 20,67 çà óíöіþ (öіíà ç 1834 рокó) до 35 
$ çà óíöіþ. Нå дèвíо, що ті, õто трèìàв öіííі ïà
ïåрè, çàõèщåíі çолотèì çàñтåрåæåííÿì, ñтвåр
дæóвàлè, що àíóлþвàííÿ áóло íåкоíñтèтóöіéíèì. 
Бóлè ïодàíі ñóдові ïоçовè, і ÷отèрè ç íèõ в кіí
öåвоìó ïідñóìкó доñÿãлè Âåрõовíоãо ñóдó; в ñі÷
íі 1935 рокó ñóдді роçãлÿíóлè дві ñïрàвè, в ÿкèõ 
éøлоñÿ ïро ïрèвàтíі áорãè тà щå дві – ïро дåр
æàвíі çоáов'ÿçàííÿ. Оñíовíå ïèтàííÿ в коæíоìó 
вèïàдкó áóло ïо ñóті одíàковèì: ÷è ìàв Коíãрåñ 
ïрàво çìіíþвàтè коíтрàктè рåтроàктèвíо?

Ó США áóлè дві ñïроáè відìовèтèñÿ від çо
лотоãо ñтàíдàртó. Пåрøà ñïроáà áóлà çроáлå
íà ïід ÷àñ вåлèко¿ дåïрåñі¿, колè Коíãрåñ óõвà
лèв в 1934 роöі çàкоí ïро çолотèé рåçåрв (Gold 
Reserve Act), çãідíо ç ÿкèì долàр áóв дåвàлüво
вàíèé відïовідíо до çолотà íà 40%. А оñтàто÷
íà відìовà від çолотоãо ñтàíдàртó відáóлàñÿ в 
1971, колè ïрåçèдåíтоì США áóв Ðі÷àрд Нікñоí.

Стоñовíо оáоõ ïодіé іñíóº áàãàто ÷óток і ïлі
ток. Нàïрèклàд, що в оáоõ вèïàдкàõ США áóлè 
ïåрøèìè, õто відìовèвñÿ від çолотоãо ñтàíдàр
тó, à іíøі крà¿íè ïроñто çìóøåíі áóлè íàñлідóвà
тè ¿õ ïрèклàд. Нàñïрàвді, до США, ïід ÷àñ вåлèко¿ 
дåïрåñі¿ від çолотоãо ñтàíдàртó відìовèлèñÿ Âå
лèкоáрèтàíіÿ, Яïоíіÿ і Скàíдèíàвñüкі крà¿íè щå в 
1931 роöі, ïрè÷оìó ñàìå öå доïоìоãло öèì крà
¿íàì вèéтè ç крèçè рàíіøå, íіæ ті крà¿íè, ÿкі від 
çолотоãо ñтàíдàртó íå відìовèлèñÿ.
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Про відìовó від çолотоãо ñтàíдàртó в 1971 ро
öі іñíóº щå áілüøå ìіôів. Одíèì ç тàкèõ ìіôів º тå, 
що çãідíо ç Брåттоí–Âóдñüкèìè (Bretton Woods 
system) óãодàìè США áóлè çоáов'ÿçàíі оáìіíþ
вàтè долàрè íà çолото çà ôікñовàíèì кóрñоì. Нà
ñïрàвді æ, íі÷оãо ïодіáíоãо в Брåттоí–Âóдñüкèõ 
óãодàõ íå áóло. Ці óãодè ïроñто оãолоøóвàлè ôік
ñовàíó öіíó íà çолото в роçìірі 35$ çà троéñüкó óí
öіþ, àлå ïідтрèìóвàтè öþ öіíó çоáов'ÿçàíі áóлè вñі 
дåрæàвè–ó÷àñíèкè ÷åрåç Міæíàродíèé вàлþт
íèé ôоíд. Одíàк, МÂФ ç öèì çàвдàííÿì íå вïо
рàвñÿ і éоìó íà доïоìоãó в 1961 роöі áóлà ñтво
рåíà орãàíіçàöіÿ ïід íàçвоþ «Лоíдоíñüкèé çолотèé 
ïóл» (London Gold Pool), до ÿко¿ óвіéøлè Фåдåрàлü
íà рåçåрвíà ñèñтåìà США і öåíтроáàíкè Âåлèко
áрèтàíі¿, ФÐН, Фрàíöі¿, Ітàлі¿, Бåлüãі¿, Нідåрлàíдів і 
Швåéöàрі¿. Ці крà¿íè çоáов'ÿçàлèñÿ çà доïоìоãоþ 
іíтåрвåíöіé íà Лоíдоíñüкіé çолотіé áірæі ïідтрèìó
вàтè öіíó долàрà в роçìірі 35$ çà троéñüкó óíöіþ. 
Одíàк, і öÿ орãàíіçàöіÿ довãо íå ïроіñíóвàлà, àдæå в 
1968 роöі ç íå¿ вèéøлè вñі крà¿íè, кріì США. Алå, 
íå çвàæàþ÷è íà öå, США вñå одíо ïродовæóвàлè 
оáìіíþвàтè долàрè íà çолото àæ до 1971 рокó, õо
÷à роáèтè öå íå áóлè çоáов'ÿçàíі.

До рå÷і іñíóº щå одèí ìіô, çãідíо ç ÿкèì Нікñоí 
відìовèвñÿ від оáìіíó долàрів íà çолото, тілüкè то
ìó що дå Голü вèìàãàв оáìіíÿтè вñі долàрè, ÿкі в 
тоé ÷àñ áóлè ó Фрàíöі¿, íà çолото, àлå в США ñтілü
кè çолотà íå вèÿвèлоñÿ. Нàñïрàвді öå ñтàлоñÿ щå в 
1965 роöі, àлå долàрè íà çолото оáìіíåíі áóлè.

Отæå, в 1971 роöі ç çолотèì ñтàíдàртоì áó
ло ïокіí÷åíо, à íà çìіíó éоìó ïрèéøлà тàк çвàíà 
«Яìàéñüкà ñèñтåìà (Jamaican currency system), 

відïовідíо ÿко¿ кóрñ вàлþт вèçíà÷àºтüñÿ íà вà
лþтíоìó рèíкó, вèõодÿ÷è ç ïоïèтó тà ïроïоçèöі¿.

Нàñïрàвді, Óрÿд США ìàéæå íåìàº ñво¿õ ïід
ïрèºìñтв. Поíàд 90% åкоíоìікè США – öå ïрè
вàтíі коìïàíі¿, ÿкі çà áорãè Óрÿдó íå відïовідàþтü. 
Тоìó, ÿкщо ñтàíåтüñÿ щоñü íåéìовірíå і óрÿд 
оãолоñèтü дåôолт, дåÿкі ïроáлåìè çвè÷àéíо вè
íèкíóтü, àлå Intel, Apple, Pfizer, Coca–Cola тà іíøі, 
ÿк вèïóñкàлè ñвоþ ïродóкöіþ, тàк і áóдóтü вèïóñ
кàтè. Корïорàöі¿ ÿк отрèìóвàлè ñво¿ áàãàтоìі
лüÿрдíі ïрèáóткè, тàк і áóдóтü отрèìóвàтè.

Тàк, ÿñкрàвèì ïрèклàдоì оáґрóíтовàíоñті ïрè
éíÿтоãо ріøåííÿ Óрÿдоì США º дèíàìікà ôåдå
рàлüíоãо дåôіöèтó США ïротÿãоì оñтàííüоãо 
дåñÿтèліттÿ (дèв. рèñóíок).

 Якщо æ ãоворèтè ïро Óкрà¿íó, то ñóìà ãàрàí
товàíоãо дåрæàвíоãо áорãó íà кіíåöü 2017 рокó 
ñклàлà 76,31 ìлрд.$, що íà 5,34 ìлрд.$ ïåрå
вèщóº ñóìó áорãó íà кіíåöü 2016 рокó, öå áлèçü
ко 85% ÂÂП. Тілüкè çà ìèíóлèé рік дåрæàвíèé 
áорã Óкрà¿íè çáілüøèвñÿ áілüø íіæ íà 5 ìлрд.$. 
Тàкі дàíі áóлè оïóáліковàíі в çвіті Міíіñтåрñтво 
ôіíàíñів Óкрà¿íè çà 2017 рік.

Ó докóìåíті тàкоæ çàçíà÷àлоñÿ, що вíóтріø
íіé áорã Óкрà¿íè ñтàíовèтü 26,84 ìлрд.$. Прè 
öüоìó, дåрæàвíèé áорã відíоñíо іíøèõ дåрæàв 
ñтàíовèтü 65,33 ìлрд.$. Ó тоé æå ÷àñ дåрæàв
íèé áорã ó 2016 роöі ñклàв 60,72 ìлрд. ãрí., à 
вíóтріøíіé áорã Óкрà¿íè çà 2016 рік доñÿã ñóìè 
24,66 ìлрд.$.

22 ñі÷íÿ 2018 рокó, çàñтóïíèк ãоловè Нàö
áàíкó Олåã Чóріé ïовідоìèв, що çàãàлüíі áорãові 
çоáов'ÿçàííÿ Нàöіоíàлüíоãо áàíкó і Міíіñтåрñтвà 

Динаміка федералüного дефіциту США ïротягом останнüого десятиліття (2007–2017 
роки) [3]
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ôіíàíñів Óкрà¿íè ïåрåд Міæíàродíèì вàлþтíèì 
ôоíдоì ñтàíовлÿтü 12,1 ìлрд.$.

Оáñлóãовóвàííÿ дåрæàвíоãо áорãó – çàíàдто 
дороãå çàдоволåííÿ длÿ óкрà¿íñüко¿ åкоíоìікè. 
Тàк, в 2018 роöі íà öå çíàдоáèтüñÿ áлèçüко 10 
ìлрд.$. Çокрåìà, ïо рåñтрóктóрèçовàíèì ºвро
áоíдàìè 2015 рокó Óкрà¿íà áóдå вèìóøåíà вè
ïлàтèтè ìàéæå ìілüÿрд долàрів, à çà крåдèтàìè 
МÂФ – 1,6 ìлрд.$.

Тоìó Міíіñтåрñтвó ôіíàíñів Óкрà¿íè доводèтüñÿ 
вдàвàтèñÿ до çовíіøíіõ і вíóтріøíіõ çàïоçè÷åíü. 
Ó æовтíі 2017 рокó ãлàвà відоìñтвà Олåкñàíдр 
Дàíèлþк відçвітóвàв ïро роçìіщåííÿ ºвроáоíдів 
íà трè ìілüÿрдè долàрів. Дåрæоáліãàöі¿ ç ïрèáóт
ковіñтþ вèщå ñåìè відñотків рі÷íèõ вèкóïèлè ãо
ловíèì ÷èíоì іíвåñторè ç США і Âåлèкоáрèтàíі¿. 
Поãàøàтè ¿õ довåдåтüñÿ ÷отèрìà рівíèìè трàí
øàìè в 2031–2032 рокàõ. Прè öüоìó, íà рà
õóíок кàçíà÷åéñтвà крà¿íè íàдіéøло лèøå 1,32 
ìлрд.$. Нà вèкóï рàíіøå вèïóщåíèõ дåрæàвíèõ 
öіííèõ ïàïåрів відрàçó æ íàïрàвèлè 1,68 ìлрд.$.

Ðіøåííÿ áóло вèìóøåíèì – áåç çàлó÷åííÿ íо
вèõ ïоçèк Óкрà¿íà íå в çìоçі ïлàтèтè çà ñтàрèìè 
áорãàìè. «Повåрíåííÿ íà çовíіøíі рèíкè çàïо
çè÷åíü вèклþ÷àº дåôолт в 2019 роöі», – çàÿвèв 
тоді Дàíèлþк. Ó тоé æå ÷àñ º ïідñтàвè ñóìíівà
тèñÿ, що Óкрà¿íі в ïрèíöèïі вдàñтüñÿ роçìіñтè
тè ºвроáоíдè. Стàí ôіíàíñовèõ рèíків ïіñлÿ оá
вàлüíоãо ïàдіííÿ áірæ США ó лþтоìó 2018 рокó 
– íå íà корèñтü Óкрà¿íè. Â тàкèõ óìовàõ іíвåñто
рè ïокèдàþтü рèíкè, що роçвèвàþтüñÿ, віддàþ÷è 
ïåрåвàãó áілüø íàдіéíèì ôіíàíñовèì іíñтрóìåí
тàì, íіæ, íàïрèклàд, óкрà¿íñüкі дåрæоáліãàöі¿.

Міæíàродíà àãåíöіÿ Fitch в кіíöі æовтíÿ 2017 
рокó ïідтвåрдèло рåéтèíã Óкрà¿íè в іíоçåìíіé і 
íàöіоíàлüíіé вàлþтàõ íà рівíі «Â–» çі ñтàáілüíèì 
ïроãíоçоì. Як відçíà÷àлè в Fitch, öå відоáрàæàº 
«ñлàáкó çовíіøíþ ліквідíіñтü, вèñокå дåрæàвíå 
áорãовå íàвàíтàæåííÿ і ñтрóктóрíі íåдолікè íà 
тлі ñлàáкоãо áàíківñüкоãо ñåкторà, іíñтèтóöіéíèõ 
оáìåæåíü, ãåоïолітè÷íèõ і ïолітè÷íèõ рèçèків». 

Âисновки
Одíіºþ ç íàéáілüø àктóàлüíèõ ïроáлåì ñó÷àñíо

ãо ñвітó, ÿкà çà÷іïàº ïрàктè÷íо вñі крà¿íè і çíàõо
дèтüñÿ в öåíтрі óвàãè çàñоáів ìàñово¿ іíôорìàöі¿, 
ïроñтèõ ãроìàдÿí, åкоíоìіñтів і ïолітèків, º ïро
áлåìà íàкоïè÷åíоãо çíà÷íоãо дåрæàвíоãо áорãó. 
Нà відìіíó від áорãó доìоãоñïодàрñтв àáо корïо
рàöіé / ôірì áорã дåрæàвè ìàº «çàãàлüíèé» õà

рàктåр і çà÷іïàº іíтåрåñè вñіõ ãроìàдÿí і вñüоãо áіç
íåñó, тàк ÿк ôàктè÷íо ïокрèвàºтüñÿ в тоìó ÷èñлі çà 
рàõóíок доõодів вñіõ кàтåãоріé ïлàтíèків ïодàтків 
і ïрÿìо вïлèвàº íà íàöіоíàлüíó вàлþтó, ôіíàíñо
вó ñèñтåìó крà¿íè і ¿¿ ñтàíовèщå в ñвіті. Дåрæàвíèé 
áорã, ÿк відоìо, ñклàдàºтüñÿ ç двоõ ÷àñтèí:

вíóтріøíüоãо і çовíіøíüоãо áорãó. Âèõодÿ÷è ç 
тоãо, що íàвітü íàéáілüø оáãрóíтовàíà ïолітèкà 
óïрàвліííÿ дåрæàвíèì áорãоì íå доçволÿº ïовíіñ
тþ ãàрàíтóвàтè éоãо оáñлóãовóвàííÿ і ïоãàøåííÿ 
çà ріçíèõ оáñтàвèí, àктóàлüíà рåдóкöіÿ ïроáлåìè 
ñóвåрåííоãо дåôолтó в коíтåкñті вèÿвлåííÿ і õà
рàктåрèñтèкè дåтåрìіíàíт і íàñлідків ïодіáíо¿ ïоді¿, 
à тàкоæ ìåõàíіçìів éоãо ïоïåрåдæåííÿ. 

Ðоçãлÿдàþ÷è íàñлідкè дåôолтó, çíà÷íèìè вè
ÿвлÿþтüñÿ тàкі àñïåктè:

 – рåïóтàöіÿ крà¿íè íà ìіæíàродíіé àрåíі ïоãір
øóºтüñÿ, що ïрèçводèтü до відтокó кàïітàлó, ÿкèé 
іíвåñтóþтüñÿ в åкоíоìікó;

– óñклàдíþºтüñÿ ïроöåдóрà отрèìàííÿ íовèõ 
ïоçèк і крåдèтів; 

– дåвàлüвàöіÿ íàöіоíàлüíо¿ вàлþтè, що ñóïро
водæóºтüñÿ çíà÷íèì рівíåì іíôлÿöі¿, що ïрèçво
дèтü до çíèæåííÿ кóïівåлüíо¿ ñïроìоæíоñті тà 
çроñтàííÿ öіí íà іìïортíі товàрè;

– óñклàдíþºтüñÿ, à іíоді, óíåìоæлèвлþºтüñÿ 
ïідïрèºìíèöüкà діÿлüíіñтü;

– в рåçóлüтàті ïоãірøåííÿ åкоíоìі÷íо¿ ñèтóàöі¿ 
в крà¿íі ÷åрåç дåôолт – вèíèкàþтü ìàñові çàво
рóøåííÿ, ïротåñтè, ñтрàéкè.

Алå, одíо÷àñíо ç íåãàтèвíèìè ïроÿвàìè дå
ôолтó, ïрèродà öüоãо ÿвèщà íå º ñóто íåãàтèвíоþ. 
Дåôолт – öå íå кàтàñтроôà. Цå лèøå íåãàтèвíèé 
ôàктор роçвèткó åкоíоìікè. І дóæå ÷àñто віí ìо
æå вèñтóïàтè çàñоáоì оçдоровлåííÿ ôіíàíñо
во¿ ñèñтåìè крà¿íè, доçволÿº рàдèкàлüíо çìіíèтè 
вåктор роçвèткó тà вèïрàвèтè ïоìèлкè ìèíóлоãо. 
Сàìå тоìó, íå вàрто роçãлÿдàтè дåôолт ÿк ïовíå 
áàíкрóтñтво крà¿íè. Цå çíà÷íèé øàíñ длÿ крà¿íè 
рóõàтèñü вïåрåд. Тоìó ïоçèтèвíі ñтороíè дåôолтó 
íå ìоæíà çàлèøàтè ïоçà óвàãоþ:

– Прè оãолоøåííі дåôолтó вñі рåñóрñè крà¿íè, 
ÿкі рàíіøå ñïрÿìовóвàлèñü íà ïоãàøåííÿ крåдè
тів, оïтèìіçóþтüñÿ тà ïåрå íàïрàвлÿþтüñÿ íà вè
ріøåííÿ ïроáлåì влàñíå ñàìо¿ крà¿íè.

– Дåвàлüвàöіÿ íàöіоíàлüíо¿ вàлþтè ïрèçво
дèтü до çíèæåííÿ оïлàтè ïрàöі. Сàìå тоìó, ïід
ïрèºìñтвà, ÿкі ïрàöþþтü íà вíóтріøíüоìó рèíкó 
ìàþтü ïідвèщóвàтè рівåíü коíкóрåíтоñïроìоæ
íоñті ñвоº¿ ïродóкöі¿ ÷åрåç çíèæåííÿ öіíè ¿¿ вè
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роáíèöтвà, íàñлідкоì ÷оãо ìоæå ñтàтè çáілü
øåííÿ оáñÿãів іìïортó.

– Â рåçóлüтàті ñкрóтíоãо ôіíàíñовоãо ñтàíовè
щà, в крà¿íі çдіéñíþþтüñÿ рàдèкàлüíі ñоöіàлüíо–
åкоíоìі÷íі рåôорìè, ÿкі ñïрèÿþтü åôåктèвíоñті 
вíóтріøíüо¿ åкоíоìі÷íо¿ ïолітèкè. 

– Â рàçі дåôолтó крåдèторè ìоæóтü ïітè íà çóñтрі÷ 
крà¿íі, ÿкà оãолоñèлà дåôолт, тà çíèçèтè ñóìó áорãó 
çà рàõóíок çìåíøåííÿ íàкоïè÷åíèõ відñотків. 

Тàкèì ÷èíоì, ìоæíà ç óïåвíåíіñтþ ãоворèтè 
ïро тå, що в áóдü–ÿкіé ñèтóàöі¿ º ïоçèтèвíà ñто
роíà, íàвітü в óìовàõ дåôолтó. І ãоловíå – çíàéтè 
ïрàвèлüíèé вèõід. А щодо óкрà¿íñüкèõ рåàліé, то 
доводèтüñÿ коíñтàтóвàтè, що áорãовà ïåтлÿ çà
тÿãóºтüñÿ íà øè¿ Óкрà¿íè вñå тóãіøå, íàñлідкоì 
÷оãо º відìовà дåрæàвè від вèкоíàííÿ çíà÷íо¿ 
÷àñтèíè ñоöіàлüíèõ çоáов'ÿçàíü і рóéíóвàííÿ 
рåàлüíоãо ñåкторà åкоíоìікè. І ÿк довãо öå áóдå 
ïродовæóвàтèñü – ïèтàííÿ відкрèтå… 
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УДК 336.1
МАРШАЛОК Т.Я.

Аналіз фіскалüної ïолітики Óкраїни в умоваõ економічниõ 
циклів: ïозитивні та негативні асïекти

Мåтà äîсліäжåííя. Виявити взаємозалежності, що виникають в царині фіскальної політики, 
можливості зниження чи необхідність підвищення податкового навантаження. Запропонувати 
ефективні механізми перерозподілу видатків держави для підвищення соціальних стандартів та 
розвитку економіки. А також встановити, як державні запозичення впливають на соціально–еко-
номічне становище країни, визначити чи можливо на даному етапі функціонування економіки від-
мовитися від нових запозичень, для того щоб знизити рівень боргової залежності країни.

Мåтîäиêà äîсліäжåííя. Під час дослідження використовувалися загальнонаукові і спеціальні 
методи, зокрема: монографічний – при огляді літературних джерел за темою дослідження; екс-
пертно–логічний – при виборі кроків щодо формування фіскальної політики на тих чи інших ета-
пах економічного розвитку; системно–аналітичний – при критичному аналізі фіскальної політики 
в умовах тих чи інших економічних дисбалансів.

Ðåзультàти. Встановлено, що наступне нагромадження боргу країни може призвести до втрати 
економічної незалежності нашої держави, диктуванням певних економічно невигідних умов зо-
внішніми кредиторами, що у подальшому вплине на соціальний та економічний добробут наших 
громадян. 
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Запропоновано змінити вектори державної фіскальної політики в напрямку підвищення рівня 
капітальних видатків, зменшення боргового навантаження за рахунок зовнішніх позик, змінити 
вектори в напрямку залучення коштів від внутрішнього кредитора, зменшити рівень податкового 
навантаження на прибутки підприємств реального сектору, що дозволить вивільнити кошти для 
реінвестування, розширення сфери виробництва, призведе до пришвидшення темпів виробни-
цтва валового внутрішнього продукту. Як основа економічного зростання необхідно знизити рі-
вень контролю за сферою виробництва, дебюрократизувати відносини між державою та бізнесом, 
необхідно впровадити непрямі методи державного контролю, забезпечити прозорість державної 
політики в сфері закупівель, дозволити громадськості приймати активну участь в прийнятті рішень 
в сфері економіки, що дасть змогу підвищити рівень довіри міжнародних інституцій, покращити ін-
вестиційний клімат в країні, а це в свою чергу стане поштовхом до розвитку економіки.

Пðàêти÷íà зíà÷ущість. Отримані результати дослідження є підґрунтям для ефективного 
управління економічними процесами через призму фіскальної політики держави.

Êлþ÷îâі слîâà: фіскальна політика, економічний цикл, фази економічного циклу, дискреційна 
фіскальна політика, недискреційна фіскальна політика, автоматичні економічні стабілізатори, по-
даток, державні видатки, доходи громадян, державний борг.

МАРШАЛОК Т.Я.

Анализ фискалüной ïолитики Óкраины в условияõ 
экономическиõ циклов: ïозитивные и негативные асïекты

Öåль исслåäîâàíия. Выявить взаимозависимости, возникающие в области фискальной по-
литики, возможности снижения или необходимость повышения налоговой нагрузки. Предложить 
эффективные механизмы перераспределения расходов государства для повышения социальных 
стандартов и развития экономики. А также установить, как государственные заимствования вли-
яют на социально–экономическое положение страны, определить возможно на данном этапе 
функционирования экономики отказаться от новых заимствований, для того чтобы снизить уро-
вень долговой зависимости страны.

Мåтîäиêà исслåäîâàíия. В ходе исследования использовались общенаучные и специальные 
методы, в частности: монографический – при осмотре литературных источников по теме иссле-
дования; экспертно–логический – при выборе шагов по формированию фискальной политики на 
тех или иных этапах экономического развития; системно–аналитический – при критическом ана-
лизе фискальной политики в условиях тех или иных экономических дисбалансов.

Ðåзультàты. Установлено, что следующее накопления долга страны может привести к поте-
ре экономической независимости нашего государства, диктовкой определенных экономически 
невыгодных условий внешними кредиторами, в дальнейшем повлияет на социальное и 
экономическое благосостояние наших граждан.

Предложено изменить векторы государственной фискальной политики в направлении 
повышения уровня капитальных расходов, уменьшения долговой нагрузки за счет внешних 
займов, изменить векторы в направлении привлечения средств от внутреннего кредитора, 
уменьшить уровень налоговой нагрузки на доходы предприятий реального сектора, что по-
зволит высвободить средства для реинвестирования, расширение сферы производства, при-
ведет к ускорению темпов производства валового внутреннего продукта. В качестве основы 
экономического роста необходимо снизить уровень контроля за сферой производства, дебю-
рократизировать отношения между государством и бизнесом, необходимо внедрить косвенные 
методы государственного контроля, обеспечить прозрачность государственной политики в сфере 
закупок, предоставить право общественности принимать активное участие в принятии решений в 
сфере экономики, что позволит повысить уровень доверия международных институтов, улучшить 
инвестиционный климат в стране, а это в свою очередь станет толчком к развитию экономики.

Пðàêти÷åсêàя зíà÷иìîсть. Полученные результаты исследования являются основой для 
эффективного управления экономическими процессами через призму фискальной политики го-
сударства.
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Пîстàíîâêà пðîблåìи. Нàéвàæлèвіøèì ïо
кàçíèкоì åôåктèвíоãо ôóíкöіоíóвàííÿ дåрæàв
íèõ ôіíàíñів º ïодàтковå, áорãовå íàвàíтàæåííÿ, 
à тàкоæ рівåíü ïåрåроçïоділó доõодів дåрæàвè çà 
вèдàìè (ñоöіàлüíà ñклàдовà, áþдæåтíå ôіíàíñó
вàííÿ ñоöіàлüíèõ ãàлóçåé åкоíоìікè, åкоíоìі÷íі 
вèдàткè). 

Длÿ оöіíкè åôåктèвíоñті дåрæàвíо¿ ïолітèкè в 
ñôåрі дåрæàвíèõ ôіíàíñів íåоáõідíо ïроàíàлі
çóвàтè оñíовíі ìàкроåкоíоìі÷íі ïокàçíèкè, тàкі 
ÿк ÂÂП, іíôлÿöіÿ, рівåíü çàроáітíо¿ ïлàтè, доõо
дè доìоãоñïодàрñтв, роçвèток окрåìèõ ãàлóçåé 
ïроìèñловоãо вèроáíèöтвà, ñілüñüкоãо ãоñïо
дàрñтвà, ñôåрè ïоñлóã. Тàкоæ доñлідèтè вïлèв 

ïодàтковèõ íàдõодæåíü, вèдàтків áþдæåтів, áор
ãó крà¿íè íà çìіíó ìàкроïокàçíèків дåрæàвè. 

Мåтà тàкоãо äîсліäжåííя: вèÿвèтè тà вñтàíо
вèтè çàлåæíоñті, ìоæлèвіñтü çíèæåííÿ ÷è íåоá
õідíіñтü ïідвèщåííÿ ïодàтковоãо íàвàíтàæåííÿ, 
çàïроïоíóвàтè åôåктèвíі ìåõàíіçìè ïåрåроçïо
ділó вèдàтків дåрæàвè длÿ ïідвèщåííÿ ñоöіàлü
íèõ ñтàíдàртів тà роçвèткó åкоíоìікè. А тàкоæ 
вñтàíовèтè, ÿк дåрæàвíі çàïоçè÷åííÿ вïлèвà
þтü íà ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íå ñтàíовèщå крà¿íè, 
вèçíà÷èтè ÷è ìоæлèво íà дàíоìó åтàïі ôóíкöіо
íóвàííÿ åкоíоìікè відìовèтèñÿ від íовèõ çàïо
çè÷åíü, длÿ тоãо щоá çíèçèтè рівåíü áорãово¿ çà
лåæíоñті крà¿íè.

Êлþ÷åâыå слîâà: фискальная политика, экономический цикл, фазы экономического цикла, 
дискреционная фискальная политика, недискреционная фискальная политика, автоматические 
экономические стабилизаторы, налог, государственные расходы, доходы, государственный долг.

MARSHALOK T.Y. 

Analysis of the Ukrainian fiscal policy in the conditions  
of economic cycle: positive and negative aspects

The aim of the study. Identify the interdependencies that arise in the area of fiscal policy, the 
possibility of reducing or need to increase the tax burden. Propose effective mechanisms for 
redistributing state expenditures to improve social standards and economic development. And also 
to determine how government borrowings affect the socio–economic situation in the country, to 
determine whether it is possible at this stage of the economy to abandon new borrowings in order to 
reduce the level of debt dependence of the country.

Research methodology. During the research, general scientific and special methods were used, in 
particular: monographic – when reviewing literary sources on the subject of research; expert–logical 
– when choosing steps to formulate fiscal policy at certain stages of economic development; system–
analytical – at a critical analysis of fiscal policy in the context of certain economic imbalances.

Results. It was established that the next accumulation of the country's debt could lead to loss 
of economic independence of our state, dictation of certain economically unprofitable conditions by 
external creditors, which will further affect the social and economic well–being of our citizens.

It is proposed to change the vectors of the state fiscal policy in the direction of increasing the level 
of capital expenditures, reducing debt burden from external loans, changing vectors in the direction 
of raising funds from the internal creditor, reducing the level of tax burden on profits of enterprises 
in the real sector, which will release funds for reinvestment, expansion of the sphere production, will 
lead to an accelerated rate of production of gross domestic product. As a basis for economic growth, 
it is necessary to reduce the level of control over the sphere of production, to de–bureaucraise 
relations between the state and business, to implement indirect methods of state control, to ensure 
transparency of the state policy in the field of procurement, to allow the public to take an active part 
in decision–making in the field of economy, which will allow to increase the level of confidence of 
international institutions, improve the investment climate in the country, which in turn will be a boost 
to the development of the economy.

Practical significance. The obtained research results are the basis for effective management of 
economic processes through the prism of the fiscal policy of the state.

Key words: fiscal policy, economic cycle, economic cycle phases, discretionary fiscal policy, non–dispersed 
fiscal policy, automatic economic stabilizers, tax, state expenditures, citizens' incomes, public debt.
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Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Â дàíіé íàó
ковіé ïрàöі ìè ñïроáóºìо çìодåлþвàтè оñíовíі 
вåкторè роçвèткó åкоíоìікè длÿ ôорìóвàííÿ ôі
íàíñово íåçàлåæíо¿ крà¿íè ç вèñокèìè ñоöіàлü
íèìè тà åкоíоìі÷íèìè ñтàíдàртàìè, вèñокèì 
рівíåì доõодів ãроìàдÿí, íèçüкоþ іíôлÿöіºþ, 
ñïрèÿтлèвèì іíвåñтèöіéíèì кліìàтоì. Âèокрå
ìèтè тà çàïроïоíóвàтè іíñтрóìåíтè, çàñтоñóвàí
íÿ ÿкèõ ïрèçвåдå до çроñтàííÿ ÂÂП.

Подàтковå íàвàíтàæåííÿ öå ïокàçíèк, що ві
доáрàæàº ñтóïіíü ïåрåроçïоділó ïодàтків, à тà
коæ іíøèõ оáов’ÿçковèõ ïлàтåæів вèçíà÷åíèõ 
віт÷èçíÿíèì çàкоíодàвñтвоì ÷åрåç ïокàçíèк 
вàловоãо вíóтріøíüоãо ïродóктó крà¿íè [1].

Â тоé ÷àñ ÿк áорãовå íàвàíтàæåííÿ вкàçóº íà 
÷àñткó дåрæàвíоãо áорãó в ñтрóктóрі вàловоãо 
вíóтріøíüоãо ïродóктó [2]. 

Грàôі÷íо тàкі ïокàçíèкè ìоæíà çоáрàçèтè íà
ñтóïíèì ÷èíоì (рèñ. 1).

Іíтåрïрåтàöіÿ ïодàтковоãо тà áорãовоãо íàвàí
тàæåííÿ дàº çìоãó ñïоñтåріãàтè, що çроñтàííÿ 
вàловоãо вíóтріøíüоãо ïродóктó ïрè çдіéñíåííі 
íåдèñкрåöіéíо¿ ôіñкàлüíо¿ ïолітèкè ïрèçводèтü 
до çáілüøåííÿ ріçíèöі ìіæ öèì ìàкроïокàçíèкоì, 
ïодàтковèìè íàдõодæåííÿìè тà áорãоì крà¿íè. 

Тàкà ñèтóàöіÿ º çàкоíоìірíоþ, àдæå ïрè øвèдко
ìó çáілüøåííі рівíÿ вàловоãо вíóтріøíüоãо ïро
дóктó íорìà оïодàткóвàííÿ çàлèøàºтüñÿ ñтàлоþ, 
що доçволÿº вèвілüíèтè коøтè длÿ іíвåñтóвàííÿ, 
íàкоïè÷åííÿ ÷è додàтковоãо ñïоæèвàííÿ, в тоé 
÷àñ ïрèріñт влàñíоãо кàïітàлó çìåíøóº ïотрåáó 
в çàлó÷åííі áорãовèõ іíñтрóìåíтів. Прè ïрèроñ
ті ÂÂП, ïокàçíèкè ïодàтковоãо тà áорãовоãо íà
вàíтàæåííÿ ïовèííі çíèçèтèñÿ в короткоñтро
ковіé ïåрñïåктèві. Âодíо÷àñ, çíèæåííÿ рівíÿ 
áорãовоãо íàвàíтàæåííÿ відáóвàºтüñÿ øвèдøè
ìè тåìïàìè íіæ ïодàтковоãо, що ïоÿñíþºтüñÿ 
åкоíоìі÷íèìè оñоáлèвоñтÿìè. Адæå дåрæàвíèé 
áорã і éоãо çàлó÷åííÿ º іíñтрóìåíтоì дèñкрåöіé
íо¿ ôіñкàлüíо¿ ïолітèкè, тоді ÿк ïодàткè відíо
ñÿтüñÿ до іíñтрóìåíтів íåдèñкрåöіéíоãо õàрàк
тåрó (вìоíтовàíі åкоíоìі÷íі ñтàáіліçàторè). Чоìó 
çíèæåííÿ íàвàíтàæåííÿ º ÿвèщåì короткоñтро
ковоãо õàрàктåрó? Адæå в ñåрåдíüоñтроковоìó 
ïåріоді óрÿд ìоæå çàñтоñóвàтè ді¿ дèñкрåöіéíоãо 
õàрàктåрó, в рó÷íоìó рåæèìі çáілüøèтè ïодàт
кові ñтàвкè, çàïровàдèтè íові ïодàткові ïлàтåæі, 
вñтàíовèтè додàткові оáìåæåííÿ, тàкі ÿк ліöåí
çóвàííÿ, доçволè, що ïрèçвåдå до додàтково
ãо «ôіñкàлüíоãо» íàвàíтàæåííÿ. Âодíо÷àñ, що 

Рисунок 1. Інтерïретація ïодаткового та áоргового навантаження*
*Розроблено автором на основі [1;2] 
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ñтоñóºтüñÿ крåдèтíèõ рåñóрñів дåрæàвè, доñтàт
íі íàÿвíі ôіíàíñові рåñóрñè, дàдóтü çìоãó вçàãàлі 
відìовèтèñÿ від çàлó÷åííÿ додàтковèõ крåдèтíèõ 
рåñóрñів крà¿íоþ в короткоìó ïåріоді. Адæå в ñå
рåдíüоñтроковіé тà довãоñтроковіé ïåрñïåктèві в 
дåрæàві ìоæå áóтè ïрèéíÿтå ріøåííÿ ïро çàлó
÷åííÿ додàтковèõ ôіíàíñовèõ рåñóрñів, вàртіñтü 
ÿкèõ º ìåíøоþ íіæ ïрèріñт доõодів дåрæàвè.

Длÿ àíàліçó åкоíоìі÷íо¿ ñèтóàöі¿ в Óкрà¿íі çà 
оñтàííі рокè, ïровåдåìо ìоíіторèíã оñíовíèõ ìà
кроåкоíоìі÷íèõ ïокàçíèків, ÿкі відоáрàæàþтü ïо
дàтковå íàвàíтàæåííÿ. А тàкоæ ïровåдåìо до
ñлідæåííÿ вïлèвó дåрæàвíоãо áорãó, вèдàтково¿ 
ïолітèкè дåрæàвè íà åкоíоìі÷íі колèвàííÿ тà çìі
íè åкоíоìі÷íо¿ ñèтóàöі¿. Тàкå доñлідæåííÿ доçво
лèтü вèÿвèтè åкоíоìі÷íі öèклè, колèвàííÿ ìàкро
åкоíоìі÷íèõ ïокàçíèків тà ñïроãíоçóвàтè ÿкèì 
÷èíоì роçвèвàтèìåтüñÿ åкоíоìікà крà¿íè в ìàé
áóтíіõ ïåріодàõ. Âñтàíовèтè, ÷è çàñтоñовóвàíі дåр
æàвоþ дèñкрåöіéíі іíñтрóìåíтè ôіñкàлüíо¿ ïолітè
кè åôåктèвíо вïлèвàþтü íà åкоíоìі÷íèé роçвèток, 
ÿк óрÿд долàº ôіñкàлüíі роçрèвè, іíñтрóìåíтè ÿко
ãо õàрàктåрó ïрè çàñтоñóвàííі óрÿдоì º ïріорèтåт
íèìè. Тàкèé àíàліç доçволèтü вèроáèтè åôåктèвíі 
крокè длÿ ïодолàííÿ åкоíоìі÷íèõ дèñáàлàíñів. 

Длÿ àíàліçó вèкорèñтàºìо дàíі çà рокàìè, çо
крåìà дèíàìікó ÂÂП, ïодàтковèõ íàдõодæåíü до 
Çвåдåíоãо áþдæåтó Óкрà¿íè, Єдèíоãо ñоöіàлüíо
ãо вíåñкó, Âіéñüковоãо çáорó.

Аíàліçóþ÷è оñíовíі ìàкроåкоíоìі÷íі ïокàçíè
кè, ñïоñтåріãàºìо ¿õ íоìіíàлüíå çроñтàííÿ, лè
øå 2013 рік, çíàìåíóвàвñÿ çíèæåííÿì íоìіíàлü
íèõ íàдõодæåíü ïодàтковèõ ïлàтåæів ó ïорівíÿííі 
до ïоïåрåдíüоãо рокó. Що ñтоñóºтüñÿ ïодàтково
ãо íàвàíтàæåííÿ éоãо рівåíü колèвàвñÿ в ìåæàõ 
від 31,99% ó 2016 р. до 35,91% ó 2012 р., тоді ÿк 
ç 2008 до 2010 рокó відáóлоñÿ çìåíøåííÿ öüоãо 
ïокàçíèкà ç 35,61% до 32,91%, ïрè÷èíоþ тàко
ãо çíèæåííÿ áóлà åкоíоìі÷íà крèçà, ÿкà ïрèçвåлà 
до ñвідоìоãо çíèæåííÿ ïодàтковоãо íàвàíтàæåí

íÿ длÿ ñтàáіліçàöі¿ іíвåñтèöіéíоãо кліìàтó, тà вèвå
дåííÿ åкоíоìікè крà¿íè çі ñтàíó рåöåñі¿. Піñлÿ ñтà
áіліçàöі¿ åкоíоìікè крà¿íè, ñïоñтåріãàºìо ïоñтóïовå 
çроñтàííÿ ïодàтковоãо íàвàíтàæåííÿ ó 2011 ро
öі – 35,17% тà 2012 р. – 35,91%. А вæå çà ïід
ñóìкàìè 2013 рокó, колè Óкрà¿íà ïåрåæèлà íàé
áілüøó çà іñторіþ íåçàлåæíоñті ïолітè÷íó крèçó 
ñïоñтåріãàºìо çìåíøåííÿ öüоãо ïокàçíèкà до рів
íÿ 34,92% і àæ до ïокàçíèкà 31,99% ó 2016 роöі. 
Прè÷èíоþ тàкоãо çíèæåííÿ в ïåрøó ÷åрãó º ïолі
тè÷íі тà åкоíоìі÷íі ïотрÿñіííÿ, ÿкі íåãàтèвíо вïлè
íóлè íà åкоíоìі÷íå тà іíвåñтèöіéíå ñåрåдовèщå 
крà¿íè, çíèæåííÿ íàдõодæåíü ïодàтковèõ ïлàтåæів 
від ïроìèñловоãо ñåкторó åкоíоìікè, тèì÷àñовà 
окóïàöіÿ ÷àñтèíè тåрèторі¿ Óкрà¿íè, віéíà ç Ðоñіºþ. 

Якщо відоáрàçèтè отрèìàíі ïокàçíèкè çà до
ïоìоãоþ ãрàôікà, çìоæåìо ñïоñтåріãàтè öèклі÷
íіñтü åкоíоìікè крà¿íè. Одíàк длÿ áілüøо¿ то÷
íоñті роçрàõóíків íåоáõідíо ïåрåвåñтè оñíовíі 
ìàкроïокàçíèкè ó долàрè США, àдæå вàлþтíèé 
кóрñ тàкоæ вïлèвàº íà волàтèлüíіñтü åкоíоìікè 
тà ¿¿ öèклі÷íіñтü [6]. 

Аíàліçóþ÷è íàвåдåíі ïокàçíèкè, ïрèõодèìо до 
вèñíовкó ïро іñíóвàííÿ åкоíоìі÷íèõ дèñáàлàí
ñів в Óкрà¿íі, ÿкі ïроÿвлÿþтüñÿ ÷åрåç åкоíоìі÷
íі öèклè. Çокрåìà, ç ãрàôікó ÷ітко ïроñтåæóþтüñÿ 
ñтàді¿ ñïàдó, 2008–2009; 2013–2015 рік, ôàçè 
дåïрåñі¿ – 2009 тà 2015 рік, ôàçè ïідíåñåííÿ – 
2009–2013; 2015 рік і трèвàº доñі, що ÷ітко ñïо
ñтåріãàºìо çà рåçóлüтàтàìè 2016 тà 2017 рр. 

Моæíà çроáèтè вèñíовок, що åкоíоìі÷íà крè
çà в Óкрà¿íі áóлà íàñлідкоì ñвітово¿ åкоíоìі÷íо¿ 
крèçè, ÿкà роçïо÷àлàñÿ ó 2008 роöі, тà íåãàтèв
íо вïлèíóлà íà åкоíоìі÷íèé кліìàт в Óкрà¿íі. Од
íàк óкрà¿íñüкіé åкоíоìіöі вдàлоñÿ доñèтü øвèд
ко ïодолàтè íàñлідкè íåãàтèвíèõ тåíдåíöіé і вæå 
ó 2009 роöі ñïоñтåріãàºìо åкоíоìі÷íå çроñтàííÿ. 
Нàéáілüø íåãàтèвíі тåíдåíöі¿ в Óкрà¿íі ñïоñтåрі
ãàºìо ó 2013 роöі, íàéáілüøå íà окрåñлåíó ñèтó
àöіþ вïлèíóлà ïолітè÷íà крèçà тà віéñüковà àãрå

Таáлиця 1. Макроекономічні ïоказники Óкраїни в млн. грн. та рівенü ïодаткового наван-
таження у %*

*Розроблено автором на основі [3;4;5]

Роки
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Показники
ÂÂП 948056 913345 1082569 1316600 1408889 1454931 1566728 1979458 2383182 2982920

Подàткові 
íàдõодæåííÿ

235680 209789 236901 323991 347986 341165 355428 507636 650782 828159

ЄСÂ 101951 99821 119343 139056 157980 166864 165923 169874 111707 158910
Подàтковå íà
вàíтàæåííÿ

35,61% 33,90% 32,91% 35,17% 35,91% 34,92% 33,28% 34,23% 31,99% 33,09%
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ñіÿ çі ñтороíè Ðоñі¿. Одíàк íà ôоíі íåñïрèÿтлèво¿ 
ïолітè÷íо¿ ñèтóàöі¿ óрÿдó Óкрà¿íè вдàлоñÿ ñтàáі
ліçóвàтè åкоíоìі÷íó ñèтóàöіþ і вæå ó 2016 роöі 
óкрà¿íñüкà åкоíоìікà ïо÷àлà çроñтàтè, ïротå тà
кå çроñтàííÿ відáóвàºтüñÿ ïовілüíіøèìè тåìïàìè 
íіæ öå ìè ìоãлè ñïоñтåріãàтè в ïоïåрåдíі ïåріодè. 

Тàкоæ вàрто çàóвàæèтè, що дèíàìікà ïодàт
ковèõ íàдõодæåíü тà ЄСÂ відоáрàæàº трàºкто
ріþ çìіíè ÂÂП в Óкрà¿íі, одíàк ó ôàçàõ ñïàдó ìè 
ìоæåìо áà÷èтè çíèæåííÿ рівíÿ ïодàтковоãо íà
вàíтàæåííÿ, що ÷ітко відоáрàæåíо в íàøèõ роç
рàõóíкàõ (Тàáлèöÿ 1 і Тàáлèöÿ 2).

Тàкà ñèтóàöіÿ çàñвід÷óº вèкорèñтàííÿ дèñкрå
öіéíèõ ôіñкàлüíèõ іíñтрóìåíтів, çàдлÿ ïрèìóñо
воãо çìåíøåííÿ ïодàтковоãо тèñкó íà åкоíоìі
кó крà¿íè. Сàìå 2014–2015 рокè відçíà÷àþтüñÿ 
çíèæåííÿì ïодàтковоãо íàвàíтàæåííÿ íà ôоíд 
оïлàтè ïрàöі, çìåíøåííÿì ñтàвкè ïодàткó íà 
ïрèáóток ïідïрèºìñтв. 

Хо÷à дèíàìікà ïодàтковèõ íàдõодæåíü ó 
2016–2017 рр. ïідтвåрдæóº íàøó ãіïотåçó ïро 
çíèæåííÿ рівíÿ ïодàтковоãо íàвàíтàæåííÿ в ïå
ріод åкоíоìі÷íоãо çроñтàííÿ, àдæå в öі рокè óрÿд 
íå çàñтоñовóвàв іíñтрóìåíтè ïрèìóñовоãо ôіñ
кàлüíоãо õàрàктåрó, що ïрèçвåло до çáілüøåí
íÿ роçрèвів ìіæ çроñтàííÿì ÂÂП тà ïодàтковèìè 
íàдõодæåííÿìè. 

Âàрто çàóвàæèтè, що трèвàліñтü оñтàííüоãо 
ïовíоãо åкоíоìі÷íоãо öèклó в Óкрà¿íі, ÿкèé трè
вàв ç 2009 – 2015 рр. ñтàíовèв 6 років.

Длÿ роçóìіííÿ ïроáлåìè, і вèокрåìлåííÿ тèõ 
÷èííèків, ÿкі íàéáілüøå вïлèíóлè íà дèíàìікó 
ÂÂП і ïородèлè åкоíоìі÷íèé öèкл 2009 – 2015 
років, доñлідèтè вïлèв окрåìèõ ãàлóçåé åкоíоìі
кè íà ôорìóвàííÿ ÂÂП в Óкрà¿íі.

Длÿ àíàліçó ïроïоíóºìо вèокрåìèтè ïроìèñ
ловіñтü, ïродоволü÷ó ñôåрó (àãрàрíèé ñåктор) і 
ñôåрó ïоñлóã, ñåкторів åкоíоìікè дå ñтворþºтü

Таáлиця 2. Макроекономічні ïоказники Óкраїни в млн. дол. США та рівенü ïодаткового 
навантаження у % [3; 4; 5; 6]

Роки
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Показники
ÂÂП 179992 117228 136419 163160 175781 183310 131805 90615 93270 109265

Подàткові 
íàдõодæåííÿ

44744,7 26926,5 29852,9 40150,7 43416,7 42984,1 29901,3 23238,4 25469,4 30335,5

ЄСÂ 19355,8 12812 15038,9 17232,6 19710,5 21023,6 13958,7 7776,4 4371,8 5820,9
Подàтковå íà
вàíтàæåííÿ

35,61% 33,90% 32,91% 35,17% 35,91% 34,92% 33,28% 34,23% 31,99% 33,09%

Рисунок 2. Динаміка ÂÂП, ïодатковиõ надõодженü та єдиного соціалüного внеску в розрізі 
2008–2017 років, дол. США.*
*Розраховано автором на основі: [3; 4; 5; 6]



МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

28 Ôîðìóâàííÿ ðèíêîâèõ â³äíîñèí â Óêðà¿í³ ¹9 (208)/2018

ñÿ íàéáілüøà додàíà вàртіñтü, ôорìóºтüñÿ вàло
вèé вíóтріøíіé ïродóкт.

Âèáіркà ñтàтèñтè÷íèõ дàíèõ çà рокàìè щодо 
ñтворåííÿ додàíо¿ вàртоñті ó вèçíà÷åíèõ трüоõ 
ñтрàтåãі÷íèõ ãàлóçÿõ вèãлÿдàº íàñтóïíèì ÷èíоì 
(Тàáлèöÿ 3).

Длÿ крàщоãо роçóìіííÿ оáрàíèõ длÿ àíàліçó 
ñтàтèñтè÷íèõ ïокàçíèків, çàçíà÷èìо, що до ïро
ìèñловоñті íàìè відíåñåíо доáóвíó тà ïåрåроá
íó ïроìèñловіñтü, до ñôåрè ïоñлóã ìè відíåñлè 
ñтворåíèé ÂÂП ó тàкèõ ãàлóçÿõ ÿк: ïоñтà÷àííÿ 
åлåктроåíåрãі¿, ãàçó, ïàрè тà коíдèöіéовàíоãо ïо
вітрÿ, водоïоñтà÷àííÿ; кàíàліçàöіÿ, ïоводæåííÿ ç 
відõодàìè, áóдівíèöтво, оïтовà тà роçдріáíà тор
ãівлÿ, рåìоíт àвтотрàíñïортíèõ çàñоáів і ìотоöè
клів, трàíñïорт, ñклàдñüкå ãоñïодàрñтво, ïоøтовà 
тà кóр'ºрñüкà діÿлüíіñтü, тèì÷àñовå роçìіщóвàííÿ 
é орãàíіçàöіÿ õàр÷óвàííÿ, іíôорìàöіÿ тà тåлåко
ìóíікàöі¿, ôіíàíñовà тà ñтрàõовà діÿлüíіñтü, оïå
рàöі¿ ç íåрóõоìèì ìàéíоì, ïроôåñіéíà, íàóковà тà 
тåõíі÷íà діÿлüíіñтü, діÿлüíіñтü ó ñôåрі àдìіíіñтрà
тèвíоãо тà доïоìіæíоãо оáñлóãовóвàííÿ, дåрæàв
íå óïрàвліííÿ é оáороíà; оáов’ÿçковå ñоöіàлüíå 
ñтрàõóвàííÿ, оñвітà, оõороíà çдоров'ÿ тà íàдàííÿ 
ñоöіàлüíо¿ доïоìоãè, ìèñтåöтво, ñïорт, роçвàãè тà 
відïо÷èíок, íàдàííÿ іíøèõ вèдів ïоñлóã.

Аíàліçóþ÷è ñтàтèñтè÷íі ïокàçíèкè ñтворåíо
ãо вàловоãо ïродóктó в ріçíèõ ñåкторàõ åкоíоìі
кè Óкрà¿íè ñïоñтåріãàºìо íоìіíàлüíå çроñтàí
íÿ çà ріçíèìè ãàлóçÿìè в роçріçі років, одíàк тàкі 

тåíдåíöі¿ лèøå ïовåрõíåво дàþтü çìоãó оöіíèтè 
рåàлüíі çìіíè в åкоíоìіöі крà¿íè, àдæå дåвàлü
вàöіÿ ãрèвíі, іíôлÿöіÿ, кóрñ ãрèвíі ïо відíоøåííі 
до іíøèõ вàлþт ìàþтü вèñокèé рівåíü вïлèвó íà 
рåàлüíó ñклàдовó роçвèткó åкоíоìікè. Сàìå то
ìó, ввàæàºìо çà доöілüíå роçрàõóвàтè дèíàìі÷íі 
çìіíè оáñÿãів вèроáíèöтвà ÂÂП çà ãàлóçÿìè åко
íоìікè в роçрàõóíкó до дол. США.

Âèкорèñтовóþ÷è ñåрåдíüоçвàæåíі кóрñè ãрèв
íі до дол. США, отрèìàºìо íàñтóïíó ñтàтèñтè÷íó 
іíôорìàöіþ (тàáл.4, рèñ. 3):

Аíàліçóþ÷è рèñ. 3 ìоæåìо ñïоñтåріãàтè ÿкі ñôå
рè åкоíоìікè íàéáілüøå ïіддàвàлèñÿ åкоíоìі÷íèì 
ïотрÿñіííÿì і ïід вïлèвоì çìіíè ÿкèõ вàловèé вíó
тріøíіé ïродóкт в Óкрà¿íі çìіíþвàвñÿ íàéáілüøå. 
Çокрåìà, ñôåрà ïоñлóã ôàктè÷íо ïовторþº трà
ºкторіþ ÂÂП, що ìоæå ñвід÷èтè ïро íàéвèщó ÷óт
лèвіñтü ñôåрè ïоñлóã до çìіí ó ñвітовіé åкоíоìіöі, 
à тàкоæ íàéáілüøó çàлåæíіñтü åкоíоìікè Óкрà¿íè 
ñàìå від áóдівåлüíо¿ ãàлóçі, кóíþктóрè в ôіíàíñо
воìó ñåкторі. «Потрÿñіííÿ» ó ôіíàíñовоìó ñåкто
рі, ліквідàöіÿ вåлèко¿ кілüкоñті íåдåрæàвíèõ áàíків, 
ïрèçвåлè до ñïàдó åкоíоìікè крà¿íè ó 2013–2015 
рокàõ., тàкоæ íåãàтèвíó дèíàìікó в ñôåрі ïоñлóã 
ìоæíà ïоÿñíèтè крèçоþ в áóдівíèöтві тà çìåí
øåííÿì ïоïèтó íà рèíкó íåрóõоìоãо ìàéíà. Одíàк 
ïо÷èíàþ÷è ç 2015 рокó óкрà¿íñüкà åкоíоìікà і çо
крåìà ñôåрà ïоñлóã роçïо÷èíàº ñвоº çроñтàííÿ, 
що çàñвід÷óº ïодолàííÿ íåãàтèвíèõ åкоíоìі÷íèõ 
íàñлідків тà ñтàáіліçàöі¿ дàíо¿ ãàлóçі. 

Таáлиця 3. Динаміка створення валового внутрішнüого ïродукту за галузями економіки у 
2008–2017 рр., млн. грн.*

*Розроблено автором на основі: [3]

Роки
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Показники
ÂÂП 948056 913345 1082569 1316600 1408889 1454931 1566728 1979458 2383182 2982920

Проìèñловіñтü 219072 182554 206136 239547 255572 246314 273170 331833 423121 550769
Сілüñüкå ãоñïодàр
ñтво, ìèñлèвñтво, 
ліñовå ãоñïодàрñтво

65148 65758 80385 106 555 109785 128738 161145 239806 279701 305194

Сôåрà ïоñлóã 576494 599018 667951 765929 847712 908760 948404 1117748 1320406 1664141

Таáлиця 4. Динаміка створення валового внутрішнüого ïродукту за галузями економіки у 
2008–2017 рр., млн. дол. США. [3; 6]

Роки
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Показники
ÂÂП 179992 117228 136419 163160 175781 183310 131805 90615 93270 109265

Проìèñловіñтü 41592 23431 25976 29686 31887 31034 22981 15191 16560 20175
Сілüñüкå ãоñïодàр
ñтво, ìèñлèвñтво, 
ліñовå ãоñïодàрñтво

12369 8440 10130 13205 13697 16220 13557 10978 10947 11179

Сôåрà ïоñлóã 109450 76884 84171 94918 105765 114497 79787 51168 51676 60958
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Тоді ÿк ïроìèñловіñтü тà ñілüñüкå ãоñïодàрñтво 
вèÿвèлèñÿ ìåíø ÷óтлèвèìè до åкоíоìі÷íèõ крèç, 
ÿкі ìàлè ìіñöå в ñвіті. Аãрàрíà ñôåрà вèÿвèлàñÿ 
íàéáілüø ñтіéкоþ тà çíàìåíóвàлàñÿ íàéìåíøоþ 
волÿтèвíіñтþ. Сàìå тоìó ввàæàºìо, що ñàìå ñілü
ñüкå ãоñïодàрñтво º тіºþ ãàлóççþ åкоíоìікè, ÿкà 
ìоæå дàтè ïоøтовõ длÿ роçвèткó åкоíоìікè Óкрà
¿íè, º íàéìåíø ÷óтлèвоþ до åкоíоìі÷íèõ ïотрÿñіíü 
і ïородæóº ïоñтіéíèé ïоñтóïàлüíèé вèñõідíèé рóõ. 
Протÿãоì 2008–2017 рокó íå ñïоñтåріãàºìо ÷іт
кèõ ñïàдів тà рåöåñіé в öüоìó ñåкторі åкоíоìікè. 

Що ñтоñóºтüñÿ ïроìèñловоãо вèроáíèöтвà, ó 
çв’ÿçкó ç ïолітè÷íèìè ïотрÿñіííÿìè, àãрåñіºþ çі 
ñтороíè Ðоñі¿, окóïàöіºþ ÷àñтèíè тåрèторі¿ Óкрà¿íè, 
öå ïрèçвåло до çíèæåííÿ ïроìèñловоãо ïотåíöі
àлó крà¿íè, що ÷ітко ïроãлÿдàºтüñÿ íà рèñ. 3. Сïо
ñтåріãàºìо ôàçó ñïàдó ó 2013–2015 рокàõ. Тоді ÿк 
ñïàд 2008–2009 рокó в дàíоìó ñåкторі åкоíоìі
кè áóв ñïрè÷èíåíèé ñвітовоþ ôіíàíñовоþ крèçоþ, 
дèíàìікоþ öіí íà вàæкó ïроìèñловó ïродóкöіþ. 

Одíàк ïід вïлèвоì ñïрèÿтлèвèõ рèíковèõ óìов 
вæå ó 2010 роöі відáóлàñÿ ñтàáіліçàöіÿ дàíоãо 
ñåкторó åкоíоìікè, тà роçïо÷àлàñÿ ôàçà åкоíо
ìі÷íоãо ïідéоìó. 

Нåçвàæàþ÷è íà вàæкó ïолітè÷íó ñèтóàöіþ ó 2015 
роöі дàíà ãàлóçü ïокàçóº тåíдåíöіþ до çроñтàííÿ. 

Ç оãлÿдó íà ïровåдåíèé àíàліç ìоæåìо коíñтà
тóвàтè, åкоíоìікà Óкрà¿íè º ÷óтлèвоþ до åкоíоìі÷
íèõ дèñáàлàíñів в ñвіті, одíàк ді¿ óрÿдó, ÿкèé вèко
рèñтовóº ìàкроåкоíоìі÷íі дèñкрåöіéíі іíñтрóìåíтè 

ïрèçвåлè до ñтàáіліçàöі¿ åкоíоìі÷íо¿ ñèтóàöі¿ і çà
áåçïå÷èлà ïовілüíèé одíàк вèñõідíèé роçвèток. 

Алå, ìàкроåкоíоìі÷íèé àíàліç доводèтü, крèçà 
2013 рокó в Óкрà¿íі áóлà íàдçвè÷àéíо ìàñøтàá
íоþ, ìè ñïоñтåріãàºìо вèñокі тåìïè çìåíøåííÿ 
вàловоãо вíóтріøíüоãо ïродóктó, ÿкèé çíèçèв
ñÿ до рівíÿ 90615 ìлí дол. США ó 2015 роöі, 
тоді ÿк íàéìåíøå éоãо çíà÷åííÿ в ïоïåрåдíüо
ìó åкоíоìі÷íоìó öèклі ó 2009 роöі ñтàíовèло 
117228 ìлí дол. США. 

Тоìó íàвітü ïрè дåïрåñі¿ 2009 рокó Óкрà¿íà ïå
рåáóвàлà в åкоíоìі÷íо крàщоìó ñтàíовèщі íіæ ó 
2017 роöі, колè віт÷èçíÿíà åкоíоìікà ïåрåáóвàº 
ó ôàçі ïідíåñåííÿ. Прè÷èíоþ тàкоãо íåãàтèвíоãо 
ñтàíовèщà º çíà÷íå çíèæåííÿ тåìïів вèроáíèöтвà 
ïроìèñлово¿ ïродóкöі¿ тà ñôåрè ïоñлóã, ÷àñткà ÿкèõ 
ó ñтворåíоìó ÂÂП крà¿íè º íàéвèщоþ. Проìèñ
ловå вèроáíèöтво çìåíøèлоñÿ ç 23431 ìлí дол. 
США ó дåïрåñіéíèé 2009 роöі до 15191 ìлí дол. 
США ó 2015 р., тоді ÿк ñôåрà ïоñлóã çìåíøèлàñÿ 
ç 76884 ìлí дол. США до 51168 ìлí дол. США.

Єдèíоþ ãàлóççþ åкоíоìікè, ÿкà çàáåçïå÷èлà ïрè
ріñт вàловоãо вíóтріøíüоãо ïродóктó º àãрàрíà ñôå
рà, колè ïокàçíèк вèроáíèöтвà ïродóкöі¿ ó 2009 ро
öі áóв ìåíøèì і ñтàíовèв 8440 ìлí дол. США íіæ 
ó 2015 роöі колè ïокàçíèк ñтворåíоãо ïродóктó в 
àãрàрíіé ñôåрі ñтàíовèв 10978 ìлí дол. США. 

Тàкі ïокàçíèкè щå рàç çàñвід÷óþтü ïотрåáó в 
роçвèткó тà ïідтрèìöі ñілüñüкоãоñïодàрñüкоãо 
вèроáíèöтвà в Óкрà¿íі, ÿкå º ñтрàтåãі÷íоþ ãàлóç

Рисунок 3. Динаміка створеного ÂÂП за галузями економіки в розрізі 2008–2017 років, 
дол. США.*
Розроблено автором на основі: [3; 6]
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çþ åкоíоìікè крà¿íè і в ìàéáóтíüоìó доçволèтü 
ïоáóдóвàтè ìіöíó ïродоволü÷ó крà¿íó ç øвèдкè
ìè тåìïàìè åкоíоìі÷íоãо çроñтàííÿ і лідåрñüкè
ìè ïоçèöіÿìè в ñвіті. Дàñтü ïоøтовõ длÿ іíøèõ 
ãàлóçåé åкоíоìікè, ñóïóтíіõ àãрàрíіé ñôåрі. 

Длÿ ïоáóдовè öіліñíо¿ кàртèíè åкоíоìі÷íèõ 
çàлåæíоñтåé, ввàæàºìо çà доöілüíå доñлідè
тè роçïоділ ñтворåíоãо вàловоãо вíóтріøíüо
ãо ïродóктó íà ріçíі ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íі ñôå
рè ÷åрåç Çвåдåíèé áþдæåт Óкрà¿íè тà Пåíñіéíèé 
ôоíд Óкрà¿íè. Âèçíà÷èтè вçàºìоçàлåæíоñті ìіæ 
вàловèì вíóтріøíіì ïродóктоì Óкрà¿íè тà Дåр
æàвíèì áорãоì. Тàкі доñлідæåííÿ доçволÿтü 
вñтàíовèтè åôåктèвíіñтü тà рàöіоíàлüíіñтü вè
корèñтàííÿ áþдæåтíèõ коøтів, вèçíà÷èтè ÷è 

åкоíоìікà Óкрà¿íè º åкоíоìікоþ «ïро¿дàííÿ» ÷è 
åкоíоìікоþ «роçвèткó». І õто º ñïрàвæíіì доíо
роì Óкрà¿íè, ïлàтíèкè ïодàтків ÷è крåдèторè?

Аíàліçóþ÷è ïокàçíèкè ó íàвåдåíіé тàáлèöі 5, 
ìоæåìо ñïоñтåріãàтè íоìіíàлüíå çроñтàííÿ вè
дàтково¿ ÷àñтèíè Çвåдåíоãо áþдæåтó Óкрà¿íè çà 
рокàìè, дåщо ñтрокàтіøоþ º ñèтóàöіÿ щодо вè
дàтків Пåíñіéíоãо ôоíдó, çокрåìà ó 2016 роöі 
тàкі вèдàткè áóлè ìåíøèìè íіæ ó ïоïåрåдíüоìó 
2015 роöі, ïåрåкрèтè áþдæåт Пåíñіéíоãо ôоíдó 
Óкрà¿íè вдàлоñÿ çà рàõóíок коøтів Дåрæàвíоãо 
áþдæåтó Óкрà¿íè.

Одíàк, длÿ áілüø то÷íоãо àíàліçó, ÿкèé ìàтèìå 
крàщèé åкоíоìі÷íèé åôåкт, вàрто вèрàçèтè íà
вåдåíі в тàáлèöі 5 ïокàçíèкè ó долàрàõ США. Що 

Таáлиця 5. Динаміка ÂÂП, видатків Çведеного áюджету Óкраїни за функціями та Пенсійного 
фонду Óкраїни у 2008–2017 рр., млн. грн.*

Роки
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Показники
ÂÂП 948056 913345 1082569 1316600 1408889 1454931 1566728 1979458 2383182 2982920

Âèдàткè íà оñвітó 60955 66770 79789 86254 101561 105539 100110 114193 129435 177756
Âèдàткè íà 
ñоöіàлüíèé çàõèñт

31390 28283 37366 43781 57027 57799 58192 76753 110719 145534

Пåíñі¿ 42648 50487 67165 61653 68280 87264 79813 99587 147611 140227
Âèдàткè íà ìåдèöèíó 33551 36558 44765 48962 58454 61569 57150 71001 75409 102392
Çáроéíі ñèлè 11733 9654 11347 13242 14487 14844 27365 52016 59357 74360
Âèдàткè Пåíñіéíоãо 
ôоíдó Óкрà¿íè

153854 165729 191473 210714 233696 252755 243478 266508 256669 291466

Кàïітàлüíі вèдàткè 41179 19978 30664 41947 40745 29380 20200 46753 73028 99612
Âèдàткè çàãàлоì 309216 307312 377873 416854 492455 505844 523126 679871 835589 1056760
Âèдàткè Пåíñіéíоãо 
ôоíдó Óкрà¿íè тà 
Çвåдåíоãо áþдæåтó 
Óкрà¿íè (Çàãàлоì)

463070 473041 569346 627568 726151 758599 766604 946379 1092258 1348226

*Розроблено автором на основі: [3; 5; 7]

Таáлиця 6. Динаміка ÂÂП, видатків Çведеного áюджету Óкраїни за функціями та Пенсійного 
фонду Óкраїни у 2008–2017 рр., млн. дол. США.*

Роки
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Показники
ÂÂП 179992 117228 136419 163160 175781 183310 131805 90615 93270 109265

Âèдàткè íà оñвітó 11588 8571 10062 10688 12679 13309 8427 5229 5066 6511
Âèдàткè íà ñоöіàлüíèé 
çàõèñт

5968 3631 4712 5425 7119 7289 4898 3514 4333 5331

Пåíñі¿ 8108 6481 8470 7640 8524 11004 6718 4560 5777 5137
Âèдàткè íà ìåдèöèíó 6379 4693 5645 6067 7298 7764 4811 3251 2951 3751
Çáроéíі ñèлè 2231 1239 1431 1641 1809 1872 2303 2382 2323 2724
Âèдàткè Пåíñіéíоãо 
ôоíдó Óкрà¿íè

29250 21275 24145 26111 29176 31873 20495 12203 10046 10676

Кàïітàлüíі вèдàткè 7829 2565 3867 5198 5087 3705 1700 2141 2858 3649
Âèдàткè çàãàлоì 58786 39450 47651 51655 61480 63789 44034 31130 32704 38709
Âèдàткè Пåíñіéíоãо 
ôоíдó Óкрà¿íè тà 
Çвåдåíоãо áþдæåтó 
Óкрà¿íè (Çàãàлоì)

88036 60724 71796 77766 90656 95662 64529 43332 42750 49386

*Розраховано автором на основі: [3; 5; 6; 7]
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доçволèтü оöіíèтè рåàлüíі вèдàткè, тà вèçíà÷è
тè ïріорèтåтè дåрæàвè в ñôåрі ñоöіàлüíо–åкоíо
ìі÷íоãо роçвèткó (Тàáлèöÿ 6; Ðèñ. 4).

Аíàліçóþ÷è оñíовíі ìàкроåкоíоìі÷íі ïокàçíè
кè, що відоáрàæàþтü дåрæàвíó ïолітèкó вèдàтків, 
ìоæåìо çроáèтè íàñтóïíі вèñíовкè. 

Âèдàткè Çвåдåíоãо áþдæåтó Óкрà¿íè ïовторþ
þтü трàºкторіþ ïокàçíèків вàловоãо вíóтріøíüо
ãо ïродóктó, що ìоæå ñвід÷èтè ïро ïідлàøтóвàííÿ 
ïолітèкè в ñôåрі вèдàтків до çàãàлüíодåрæàв
íо¿ коíþктþрè åкоíоìі÷íоãо роçвèткó. Â рокè 
åкоíоìі÷íоãо ñïàдó, дåïрåñі¿ вèдàткè Çвåдåíо
ãо áþдæåтó Óкрà¿íè тàкоæ çíàìåíóþтüñÿ ñво¿ì 
çìåíøåííÿì, тоді ÿк в óìовàõ çроñтàííÿ åкоíо
ìікè вèдàткè дåрæàвè тàкоæ çроñтàлè. Тàкà ñè
тóàöіÿ º ïроãíоçовàíоþ, àдæå вèдàтковà ÷àñтè
íà Çвåдåíоãо áþдæåтó Óкрà¿íè º çàлåæíоþ від 
åкоíоìі÷íèõ ïокàçíèків крà¿íè, вèдàткè áілüøоþ 
ìіроþ ôіíàíñóþтüñÿ çà рàõóíок коøтів ïлàтíè
ків ïодàтків (ñóá’ºктів, що ñтворþþтü ÂÂП). Тоìó 
çíèæåííÿ åкоíоìі÷íо¿ àктèвíоñті ïрèçводèтü до 
çìåíøåííÿ рівíÿ çàлó÷åííÿ ôіíàíñовèõ іíñтрó
ìåíтів длÿ çдіéñíåííÿ ôóíкöіé дåрæàвè ñоöіàлü
íо–åкоíоìі÷íоãо õàрàктåрó. 

Що ñтоñóºтüñÿ вèдàтків Пåíñіéíоãо ôоíдó 
Óкрà¿íè, ìоæåìо відìітèтè ìåíø ñтріìкå ¿õ çроñ
тàííÿ в ïåріод åкоíоìі÷íèõ ïідéоìів і áілüø воло
ãіøó тåíдåíöіþ в óìовàõ åкоíоìі÷íо¿ крèçè. Тàкó 

ñèтóàöіþ ìоæíà ïоÿñíèтè çìіщåííÿì àкöåíтів 
від Пåíñіéíоãо ôоíдó до ôіíàíñóвàííÿ ïåíñіé çà 
рàõóíок коøтів Дåрæàвíоãо áþдæåтó (оñíовíèé 
доíор Пåíñіéíоãо ôоíдó º Дåрæàвíèé áþдæåт 
Óкрà¿íè), рåàлüíå çроñтàííÿ ïåíñіé ïåíñіоíå
рів в Óкрà¿íі відáóвàºтüñÿ íàдçвè÷àéíо ïовілü
íèìè тåìïàìè, що дàº çìоãó ñтвåрдæóвàтè ïро 
íèçüкèé рівåíü ñоöіàлüíо¿ «óвàãè» óрÿдó крà¿íè 
íà ïроáлåìè ïåíñіоíåрів. Âèріøåííÿì ïроáлåì в 
ñôåрі ïåíñіéíоãо çàáåçïå÷åííÿ ãроìàдÿí Óкрà
¿íè ìоæå ñтàтè ìàñøтàáíà Пåíñіéíà рåôорìà, 
ÿкà ïовèííà ïолÿãàтè íå лèøå в çàïровàдæåííі 
íовèõ óìов çàрàõóвàííÿ ñтрàõовоãо ñтàæó, ïід
íÿттÿ ïåíñіéíоãо вікó ãроìàдÿí, à é íåоáõідíіñтü 
çàïровàдæåííÿ трüоõ рівíåво¿ ïåíñіéíо¿ ñèñтå
ìè, ÿкà ïåрåдáà÷àº ñолідàрíó ïåíñіéíó ñèñтåìó, 
íàкоïè÷óвàлüíó і íåдåрæàвíå ïåíñіéíå ñтрàõó
вàííÿ, що доçволèтü вèріøèтè ïèтàííÿ ôіíàí
ñóвàííÿ ïåíñіé ç Пåíñіéíоãо ôоíдó Óкрà¿íè. До 
÷èííèків, ÿкі вïлèíóлè íà ñтàí ïåíñіéíоãо ôоí
дó, áóло çàñтоñóвàííÿ дèñкрåöіéíèõ іíñтрóìåíтів, 
çокрåìà в ñôåрі ñïрàвлÿííÿ ЄСÂ, çìåíøåííÿ 
ñтàвкè ЄСÂ ó 2016 роöі ìàéæå в двà рàçè, ïрè
çвåло до çроñтàííÿ дåôіöèтó áþдæåтó і íåìàло 
о÷ікóвàíоãо ïоçèтèвíоãо åôåктó. Сàìå öå і ñтà
ло ïрè÷èíоþ іñíóвàííÿ ñтàді¿ ñïàдó і ó 2017 роöі, 
тоді ÿк іíøі вèдàткè дåрæàвè ïо÷èíàþ÷è ç 2015 
рокó ïроÿвлÿлè тåíдåíöіþ до çроñтàííÿ. 

Рисунок 4. Динаміка ÂÂП та видатків Держави (за видами) в розрізі 2008–2017 років, 
млн. дол. США.*
*Розроблено автором на основі: [3; 5; 6; 7]. 
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Çàãàлüíó óвàãó вàрто ïрèвåрíóтè до дèíàìікè 
вèдàтків ñоöіàлüíоãо õàрàктåрó, íà оáороíó крà
¿íè тà кàïітàлüíèõ вèдàтків, що доçволèтü вñтà
íовèтè ïріорèтåтè в роçвèткó Óкрà¿íè (рèñ. 5).

Підводÿ÷è ïідñóìкè, коíñтàтóºìо íàñтóïíå, óрÿд 
Óкрà¿íè ïåрåæèвøè åкоíоìі÷íó крèçó 2015 рокó 
відíовèв тåíдåíöіþ до ïідвèщåííÿ оáñÿãів ôіíàí
ñóвàííÿ вèдàтків ñоöіàлüíоãо õàрàктåрó, що ìоæå 
áóтè ïоçèтèвíèì іíдèкàтороì åкоíоìі÷íоãо çроñ
тàííÿ в Óкрà¿íі. Протå ÷ітко ïроÿвлÿºтüñÿ ñоöіàлü
íèé õàрàктåр áþдæåтíо¿ ïолітèкè Óкрà¿íè, ÿкèé º 
åôåктèвíèì ó короткоñтроковіé ïåрñïåктèві. Од
íàк çà іñíóþ÷оãо ñтàíó åкоíоìі÷íоãо роçвèткó, 
ïоçèтèвíèé åкоíоìі÷íèé åôåкт ó довãоñтроко
віé ïåрñïåктèві ìоæíà ñïоñтåріãàтè ñïрÿìовóþ
÷è áþдæåтíі коøтè íà роçвèток ãàлóçåé åкоíоìі
кè (тàк çвàíі кàïітàлüíі вèдàткè). Â àíàліçовàíèé 
ïåріод ñïоñтåріãàºìо ïоçèтèвíó тåíдåíöіþ ó ôі
íàíñóвàííі дåрæàвоþ тàкèõ вèдàтків. По÷èíàþ÷è 
ç 2014 рокó, вèтрàтè дåрæàвè åкоíоìі÷íоãо õà
рàктåрó ïо÷àлè çроñтàтè і відоáрàæàþтü íàéвè
щó вèñõідíó трàºкторіþ ïротÿãоì ïåріодó çà ÿкèé 
çроáлåíо àíàліç. Отрèìàíі рåçóлüтàтè º ñвід÷åí
íÿì тоãо, що óрÿд крà¿íè оáрàв ñтрàтåãіþ довãо
трèвàлоãо і åôåктèвíоãо роçвèткó åкоíоìікè, що 
вæå ó ñåрåдíüоñтроковіé ïåрñïåктèві ïрèçвåдå до 
åкоíоìі÷íоãо çроñтàííÿ.

Тàкоæ ìоæåìо ñïоñтåріãàтè çроñтàííÿ вèтрàт 
íà ôіíàíñóвàííÿ оáороíè крà¿íè, ÿкå роçïо÷àло
ñÿ ó 2009 роöі іç 1239 ìлí дол. США до 2724 
ìлí дол. США ó 2017 роöі. Тåíдåíöіÿ до çроñтàí
íÿ оáороííèõ вèдàтків º çàкоíоìірíоþ, àдæå ïо
÷èíàþ÷è ç 2013 рокó Óкрà¿íà ïåрåáóвàº в ñтàді¿ 
çáроéíоãо коíôліктó íà Сõоді крà¿íè і ïрÿìо¿ віé
ñüково¿ àãрåñі¿ çі ñтороíè Ðоñіéñüко¿ ôåдåрàöі¿. 

Одíàк, ïроàíàліçóвàвøè дві ñклàдовèõ ôіñкàлü
íо¿ ïолітèкè крà¿íè (ïодàтковó тà вèдàтковó ïолітè
кè), ìè íå в çìоçі çі 100% вïåвíåíіñтþ ñтвåрдæó
вàтè ïро ïрàвèлüíіñтü вñіõ діé óрÿдó щодо ïолітèкè 
åкоíоìі÷íоãо çроñтàííÿ тà ïідвèщåííÿ ñоöіàлüíо
ãо доáроáóтó ãроìàдÿí крà¿íè. Адæå áорãовà ïолі
тèкà дåрæàвè º íå ìåíø вàæлèвоþ íіæ дві іíøèõ, à 
ìоæлèво і íàéáілüø вàæлèвоþ ó довãоñтроковоìó 
ïåріоді роçвèткó крà¿íè. Адæå від åôåктèвíо¿ áор
ãово¿ ïолітèкè çàлåæèтü ôіíàíñовà тà åкоíоìі÷íà 
íåçàлåæíіñтü дåрæàвè і áåçïоñåрåдíüо воíà ìоæå 
вïлèвàтè íà дåрæàвíèé ñóвåрåíітåт.

Сàìå тоìó ввàæàºìо çà доöілüíå доñлідèтè 
вçàºìоçàлåæíоñті ìіæ öèклàìè åкоíоìі÷íоãо 
роçвèткó тà тåíдåíöіÿìè в ñôåрі áорãово¿ ïолітè
кè дåрæàвè (Тàáлèöÿ 7).

Аíàліçóþ÷è íàвåдåíі в Тàáлèöі 7 ïокàçíèкè, õо
÷åìо çàóвàæèтè, що рівåíü дåрæàвíоãо áор
ãó в Óкрà¿íі çріç ç ïокàçíèкà 189410 ìлí. ãрí. до 

Рисунок 5. Динаміка ÂÂП та видатків Держави (за функціоналüним сïрямуванням) в 
розрізі 2008–2017 років, млн. дол. США.*
*Розроблено автором на основі: [3; 5; 6; 7]
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2141674 ìлí. ãрí. Тàкі тåíдåíöі¿ ñвід÷àтü ïро ïід
вèщåííÿ рівíÿ áорãово¿ íåáåçïåкè, що ìоæå çà
øкодèтè åкоíоìі÷íіé íåçàлåæíоñті крà¿íè, ïрè
çвåñтè до дåôолтó, іíøèõ íåãàтèвíèõ åкоíоìі÷íèõ 
íàñлідків. Тàкоæ íàãроìàдæåííÿ дåрæàвíоãо áорãó 
ìоæå ïрèçвåñтè до ïідвèщåííÿ рівíÿ ïодàтково
ãо íàвàíтàæåííÿ, ÿк íåоáõідíіñтü ïоãàøåííÿ áор
ãó çà рàõóíок ïлàтíèків ïодàтків, àáо æ çàлó÷åííÿ 
додàтковèõ крåдèтíèõ рåñóрñів çà длÿ вèïлàт çà 
ñтàрèìè çоáов’ÿçàííÿìè. Ç оãлÿдó ôіñкàлüíо¿ ïо
літèкè тàкі тåíдåíöі¿ º íåвтіøíèìè, àдæå çìóøóþтü 
óрÿд ïåрåроçïоділÿтè вèдàткè áþдæåтó íà ïоãà
øåííÿ тà оáñлóãовóвàííÿ áорãó дåрæàвè. 

Що æ ñтоñóºтüñÿ рåàлüíоãо ïокàçíèкà дåр
æàвíоãо áорãó Óкрà¿íè, ввàæàºìо çà ïотріáíå 
вèрàçèтè éоãо в дол. США. Що доçволèтü ïро
ñлідкóвàтè рåàлüíèé рівåíü éоãо çìіíè тà çроáè
тè ïåвíі åкоíоìі÷íі вèñíовкè (Тàáлèöÿ 8; рèñ. 6). 

Âідоáрàæåííÿ дèíàìікè íàкоïè÷åííÿ Дåрæàвíо
ãо áорãó Óкрà¿íè вкàçóº íà ¿¿ àíтèöèклі÷íіñтü. Аíàлі
çóþ÷è оñíовíі ïокàçíèкè дåрæàвíоãо áорãó Óкрà¿
íè ïротÿãоì 2008–2017 років, ñïоñтåріãàºìо, що 

ді¿ óрÿдó в дàíоìó íàïрÿìкó áóлè діàìåтрàлüíо ïро
тèлåæíèìè від діé ÿкі ìè ñïоñтåріãàºìо ïрè àíàліçі 
öèклі÷íоñті ïодàтково¿ ïолітèкè дåрæàвè. Â ïåріод 
åкоíоìі÷íèõ ñïàдів і åкоíоìі÷íо¿ дåïрåñі¿ ñïоñтåрі
ãàºìо çроñтàííÿ дåрæàвíоãо áорãó Óкрà¿íè. Сàìå 
тоìó, длÿ ïодолàííÿ íàñлідків åкоíоìі÷íоãо çàíå
ïàдó оñíовíèì дæåрåлоì ôіíàíñóвàííÿ дåрæàв
íèõ вèдàтків (çокрåìà ñоöіàлüíоãо õàрàктåрó) áóлè 
дåрæàвíі çàïоçè÷åííÿ, що ïородèло çíà÷íå çроñ
тàííÿ дåрæàвíèõ çоáов’ÿçàíü. Âàрто íàãолоñèтè, 
õо÷à рівåíü дåрæàвíоãо áорãó çíàõодèвñÿ в ìåæ
àõ доçволåíèõ Бþдæåтíèì кодåкñоì рàìкàõ, од
íàк в оñтàííі рокè віí íàáлèçèвñÿ до ¿õ крèтè÷íèõ 
çíà÷åíü, що ìоæå ñвід÷èтè ïро ïідвèщåííÿ рівíÿ 
ôіíàíñово¿ çàлåæíоñті від крåдèторів крà¿íè, в тоìó 
÷èñлі çовíіøíіõ (рèñ. 7). Що ïородæóº додàтковå 
íàвàíтàæåííÿ íà áþдæåт і ïлàтíèків ïодàтків çо
крåìà в ìàéáóтíіõ ïåріодàõ. 

Аíàліçóþ÷è дèíàìікó áорãовоãо íàвàíтàæåííÿ, 
відìітèìо çíà÷åíå çроñтàííÿ áорãовоãо íàвàí
тàæåííÿ ïо÷èíàþ÷è ç 2014 рокó, ÿкщо ó 2013 
роöі Дåрæàвíèé áорã ñтàíовèв 40,15% ÂÂП то 

Таáлиця 7. Динаміка валового внутрішнüого ïродукту та Державного áоргу Óкраїни у 
2008–2017 рр. млн. грн.*

Роки
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Показники
ÂÂП 948056 913345 1082569 1316600 1408889 1454931 1566728 1979458 2383182 2982920

Дåрæàвíèé çовíіøíіé 
Борã

86023 135926 181813 195806 208919 223016 486027 826270 980185 1080310

Дåрæàвíèé вíóтріøíіé 
Борã

44667 91070 141662 161467 190299 256960 461004 508001 670646 753399

Гàрàíтовàíèé дåрæà
воþ çовíіøíіé áорã

56720 75825 94932 103607 16211 77009 125939 216449 259843 294685

Гàрàíтовàíèé дåрæà
воþ вíóтріøíіé áорã

2001 14063 13828 12241 100081 27129 27863 21459 19084 13280

ÂСЬОГО 189410 316885 432235 473122 515511 584114 1100833 1572180 1929759 2141674

*Розраховано автором на основі: [3; 8]

Таáлиця 8. Динаміка валового внутрішнüого ïродукту та Державного áоргу Óкраїни у 
2008–2017 рр. млн. дол. США.*

Роки
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Показники
ÂÂП 179992 117228 136419 163160 175781 183310 131805 90615 93270 109265

Дåрæàвíèé çовíіøíіé 
Борã

16332 17446 22911 24265 26066 28098 40888 37825 38361 39572

Дåрæàвíèé вíóтріøíіé 
Борã

8480 11689 17851 20010 23743 32375 38783 23255 26247 27597

Гàрàíтовàíèé дåрæà
воþ çовíіøíіé áорã

10769 9732 11963 12840 2023 9703 10595 9909 10169 10794

Гàрàíтовàíèé дåрæà
воþ вíóтріøíіé áорã

380 1805 1743 1517 12487 3418 2344 982 747 486

ÂСЬОГО 35960 40672 54468 58632 64318 73594 92610 71971 75524 78450
*Розроблено автором на основі: [3; 6; 8]
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вæå ó 2014 роöі віí çріñ до 70,26%, à ó 2016 
роöі éоãо рівåíü дåщо ïåрåвèщèв ãрàíè÷íо до
ïóñтèìó ìåæó ó 80%, ó 2017 роöі óрÿдó вдàлоñÿ 
ïовåрíóтè ïокàçíèк до çàкоíодàв÷о доïóñтèìо
ãо çíà÷åííÿ. Â ñвоþ ÷åрãó ñïоñтåріãàºìо вåлè
÷åçíå çроñтàííÿ çовíіøíüоãо áорãó крà¿íè, ÿкå 
ç 14,83% ó 2012 роöі çìіíèлоñÿ до 41,74% ó 

2015 роöі, тоді ÿк вíóтріøíüоáорãовå íàвàíтà
æåííÿ в 2013 роöі áóло áілüøèì íіæ çовíіøíüо
áорãовå. А вæå ó íàñтóïíèõ ïåріодàõ воíо çìåí
øèлоñÿ і колèвàлоñÿ в ìåæàõ 25,26% ó 2017 
роöі тà 29,42% ó 2015 роöі. Що ñвід÷èтü ïро 
çíèæåííÿ ôіíàíñово¿ ñïроìоæíоñті вíóтріøíіõ 
дåрæàвíèõ крåдèторів.

Рисунок 6. Динаміка ÂÂП та Державного áоргу Óкраїни в розрізі 2008–2017 років, млн. 
дол. США.

Рисунок 7. Динаміка áоргового навантаження в Óкраїні ïротягом 2008–2017 років, %.*
*Розраховано автором на основі: [3; 6; 8]
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Нåвтіøíà вèñõідíà тåíдåíöіÿ Борãовоãо íà
вàíтàæåííÿ в Óкрà¿íі, ìоæå ïрèçвåñтè до íåïо
ïóлÿрíèõ кроків дåрæàвíо¿ влàдè, до ïідвèщåí
íÿ ïодàтковоãо íàвàíтàæåííÿ çàдлÿ отрèìàííÿ 
додàтковоãо ôіíàíñовоãо рåñóрñó длÿ вèïлàт çà 
áорãàìè ñтрок ïоãàøåííÿ ïо ÿкèì íàñтàíå. 

Проàíàліçóвàвøè вñі ñклàдові ôіñкàлüíо¿ ïо
літèкè, тà ¿õ çàлåæíіñтü від åкоíоìі÷íèõ öèклів, 
відçíà÷èìо ïодàтковà ïолітèкà, ïолітèкà вèдàт
ків º öèклі÷íоþ, ôàктè÷íо ïовíіñтþ відоáрàæà
þ÷è трàºкторіþ çìіíè ÂÂП крà¿íè, тоді ÿк áор
ãовà ïолітèкà вкàçóº íà àíтèöèклі÷íèé õàрàктåр. 
Що вкàçóº íà íåãàтèвíèé õàрàктåр çдіéñíþвà
íо¿ дåрæàвоþ ôіíàíñово¿ ïолітèкè. Адæå íàãро
ìàдæåííÿ áорãó дåрæàвè áåç доñтàтíüоãо рівíÿ 
åкоíоìі÷íоãо çроñтàííÿ, ïрèçвåдå до íåоáõід
íоñті ïідвèщåííÿ ïодàтковоãо íàвàíтàæåííÿ àáо 
æ íåãàтèвíèõ кроків ó ìоíåтàрíіé ïолітèöі крà¿íè.

Провівøè доñлідæåííÿ, ìоæåìо çроáèтè ïåвíі 
âисíîâêи.

Çà àíàліçовàíèé ïåріод åкоíоìікà Óкрà¿íè ïåрå
áóвàлà в óñіõ ñтàдіÿõ åкоíоìі÷íоãо öèклó, що ÷іт
ко відоáрàæàºтüñÿ íàвåдåíèìè вèщå роçрàõóíкà
ìè. Одíàк åкоíоìі÷íà крèçà 2013–2015 рр. áóлà 
çíà÷íо ãлèáøоþ íіæ ó 2009 роöі, рåàлüíèé ÂÂП 
крà¿íè çàçíàв çíà÷íоãо ñïàдó, Åкоíоìі÷íå çроñ
тàííÿ, що роçïо÷àлоñÿ ó 2009 роöі ìоæå вкàçóвà
тè íà ïоçèтèвíó тåíдåíöіþ, одíàк рівåíü вàлово
ãо вíóтріøíüоãо ïродóктó 2017 рокó доñі íå доñÿã 
çíà÷åííÿ, ÿкå áóло çàôікñовàíèì ó рік åкоíоìі÷íо¿ 
дåïрåñі¿ 2009 р. Сó÷àñíèé ñтàí åкоíоìікè Óкрà¿íè 
ïокè íå ïодàº ïоçèтèвíèõ ñèãíàлів длÿ ñвітовèõ ôі
íàíñовèõ åліт тà іíвåñторів çокрåìà. 

Подàтковà ïолітèкà крà¿íè відçíà÷àºтüñÿ ñвоºþ 
öèклі÷íіñтþ, çокрåìà öå ïроñтåæóºтüñÿ колè àíà
ліçóºтüñÿ дèíàìікà ïодàтковèõ íàдõодæåíü, трà
ºкторіÿ ïодàтковèõ íàдõодæåíü ïовíіñтþ відоáрà
æàº трàºкторіþ åкоíоìі÷íоãо öèклó. Як вèñíовок, 
в Óкрà¿íі íå çдіéñíþþтüñÿ çàõодè àíтèöèклі÷
íоãо õàрàктåрó, íà ïодàтковó ïолітèкó вïлèвà
þтü åкоíоìі÷íі çìіíè і íå íàвïàкè, óрÿдоì íå çà
ñтоñовóþтüñÿ і íå вèкорèñтовóþтüñÿ іíñтрóìåíтè 
ïодàтковоãо õàрàктåрó, çдàтíі ñтèìóлþвàтè åко
íоìі÷íèé роçвèток. Â öüоìó вèïàдкó ìоæåìо ïрè
ïóñтèтè, що çàãàлоì áілüøå óвàãè ïрèділÿºтüñÿ 
ìоíåтàрíèì àíтèкрèçовèì çàõодàì. 

Що ñтоñóºтüñÿ дåрæàвíо¿ ïолітèкè в ñôåрі вè
дàтків, тàкоæ ìàºìо íåçàвæдè ïоçèтèвíі тåí
дåíöі¿. Çокрåìà, вèдàткè Çвåдåíоãо áþдæåтó і 
Пåíñіéíоãо ôоíдó відïовідàþтü çàãàлüíіé åко

íоìі÷íіé тåíдåíöі¿ в крà¿íі. Одíàк çàдлÿ ïодолàí
íÿ íåãàтèвíèõ åкоíоìі÷íèõ íàñлідків, ввàæàº
ìо çà ïотріáíå іíтåíñèôікóвàтè вèтрàтè дåрæàвè 
íà кàïітàлüíі ïотрåáè, роçвèток åкоíоìікè, що в 
ìàéáóтíіõ ïåріодàõ дàло á çìоãó ïрèøвèдøèтè 
тåìïè роçвèткó åкоíоìікè крà¿íè, тоді ÿк вèдàт
кè ñоöіàлüíоãо õàрàктåрó, ÿкі ñтàíовлÿтü оñíо
вíó ÷àñткó дåрæàвíèõ вèтрàт ìàþтü ïоçèтèвíèé 
åôåкт лèøå в короткоñтроковіé ïåрñïåктèві, і 
íåçдàтíі çàáåçïå÷èтè рåàлüíå åкоíоìі÷íå çроñ
тàííÿ в ìàéáóтíіõ ïåріодàõ.

Якщо ìè дåтàлüíо роçãлÿíåìо ñтворåííÿ вàло
воãо вíóтріøíüоãо ïродóктó çà ãàлóçÿìè, ïоìітè
ìо, що íàéáілüø ñтàáілüíоþ ãàлóççþ åкоíоìікè º 
àãрàрíà ñôåрà, ÿкà íàвітü в ïåріодè åкоíоìі÷íоãо 
ñïàдó і дåïрåñі¿ відоáрàæàлà вèñõідíó трàºкторіþ. 
Тàкі тåíдåíöі¿ ìоæóтü ñвід÷èтè ïро вåлè÷åçíèé 
ïотåíöіàл дàíоãо ñåкторó åкоíоìікè крà¿íè, ÿкèé º 
íàéáілüø ñтіéкèì до åкоíоìі÷íèõ крèç в ñвіті і ìàº 
вåлè÷åçíі ïåрñïåктèвè ñтàтè локоìотèвоì åко
íоìі÷íоãо ïідíåñåííÿ в íàøіé крà¿íі.

Що æ ñтоñóºтüñÿ áорãово¿ ïолітèкè íàøо¿ дåр
æàвè, ÿкà íà ñüоãодíіøíіé дåíü рåàліçóºтüñÿ, воíà 
º ñàìоþ íåáåçïå÷íоþ іç вñіõ ñклàдовèõ ó ôіñкàлü
íіé ïолітèöі. Нàñтóïíå íàãроìàдæåííÿ áорãó крà
¿íè ìоæå ïрèçвåñтè до втрàтè åкоíоìі÷íо¿ íåçà
лåæíоñті íàøо¿ дåрæàвè, дèктóвàííÿì çовíіøíіìè 
крåдèторàìè ïåвíèõ åкоíоìі÷íо íåвèãідíèõ óìов, 
що вïлèíå íà ñоöіàлüíèé тà åкоíоìі÷íèé доáро
áóт íàøèõ ãроìàдÿí. Óкрà¿íà щå áілüøå ìоæå çà
ãлèáèтèñÿ в ñтàí ñоöіàлüíо¿ íåñтàáілüíоñті. 

Проïоíóºìо çìіíèтè вåкторè дåрæàвíо¿ ôіñ
кàлüíо¿ ïолітèкè в íàïрÿìкó ïідвèщåííÿ рів
íÿ кàïітàлüíèõ вèдàтків, çìåíøåííÿ áорãовоãо 
íàвàíтàæåííÿ çà рàõóíок çовíіøíіõ ïоçèк, çìі
íèтè вåкторè в íàïрÿìкó çàлó÷åííÿ коøтів від 
вíóтріøíüоãо крåдèторà, çìåíøèтè рівåíü ïодàт
ковоãо íàвàíтàæåííÿ íà ïрèáóткè ïідïрèºìñтв 
рåàлüíоãо ñåкторó, що доçволèтü вèвілüíèтè ко
øтè длÿ рåіíвåñтóвàííÿ, роçøèрåííÿ ñôåрè вè
роáíèöтвà, до ïрèøвèдøåííÿ тåìïів ñтворåííÿ 
вàловоãо вíóтріøíüоãо ïродóктó. Длÿ åкоíоìі÷
íоãо çроñтàííÿ íåоáõідíо çíèçèтè рівåíü коíтр
олþ çà ñôåроþ вèроáíèöтвà, дåáþрокрàтèçóвàтè 
відíоñèíè ìіæ дåрæàвоþ тà áіçíåñоì (дåрæàв
íі орãàíè влàдè ïовèííі вèкоíóвàтè ролü ñåрвіñ
íо¿ ñлóæáè, íàдàвàтè коíñóлüтàöіéíі ïоñлóãè, à íå 
вèкоíóвàтè ролü кàрàлüíоãо іíñтèтóтó), íåоáõідíо 
вïровàдèтè íåïрÿìі ìåтодè дåрæàвíоãо коíтро
лþ, çàáåçïå÷èтè ïроçоріñтü дåрæàвíо¿ ïолітèкè в 
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ñôåрі çàкóïівåлü, доçволèтè ãроìàдñüкоñті ïрè
éìàтè àктèвíó ó÷àñтü в ïрèéíÿтті ріøåíü в ñôåрі 
åкоíоìікè, що дàñтü çìоãó ïідвèщèтè рівåíü до
вірè ìіæíàродíèõ іíñтèтóöіé, ïокрàщèтè іíвåñтè
öіéíèé кліìàт в крà¿íі, à öå в ñвоþ ÷åрãó ñтàíå ïо
øтовõоì до роçвèткó åкоíоìікè.

Одíàк, ÿкщо ïоïåрåдíі вèñíовкè ìàлè дå
що ïоçèтèвíå çàáàрвлåííÿ, то оñтàííіé áóдå дå
що íåçрó÷íèì. Çокрåìà åкоíоìі÷íå ìàéáóтíº 
Óкрà¿íè вèãлÿдàº дåщо ïрèìàрíо, ÿкщо в íàøіé 
крà¿íі çáåрåæóтüñÿ ñüоãодíіøíі тåíдåíöі¿. Нåçíà
÷íå çроñтàííÿ çóìовлåíå рàдøå íå коìïлåкñíè
ìè рåôорìàìè і ÿкіñíèìè діÿìè óрÿдó, à øвèдøå 
ïоодèíокèìè крокàìè, ÿкі роáèтü óрÿд вèкоíóþ
÷è вçÿті çоáов’ÿçàííÿ ïåрåд çовíіøíіìè крåдèто
рàìè тà ñвітовèìè ôіíàíñовèìè іíñтèтóöіÿìè çà 
длÿ отрèìàííÿ ÷åрãово¿ «ôіíàíñово¿ іí’ºкöі¿». Алå 
íàéãірøå, що ïолітè÷íà ñèñтåìà, ÿкà ñüоãодíі º 
ïроãíèлоþ, дàлåкоþ від ідåàлó, ÷àñто вèкорèñто
вóº отрèìàíі ïоçèкè íå çà ïрèçíà÷åííÿì, à роç
ïоділÿº ¿õ вèкорèñтовóþ÷è ñірі і íåлåãàлüíі ñõåìè, 
çáàãà÷óþ÷èñü çà рàõóíок коøтів крåдèторів. Âод
íо÷àñ, áорãовå íàвàíтàæåííÿ çроñтàº, що ÿк вæå 
çàçíà÷àлоñÿ º íåáåçïå÷íоþ тåíдåíöіºþ, ÿкà íå
ñå çàãроçó åкоíоìі÷íіé íåçàлåæíоñті крà¿íè. Ðі
вåíü корóïöі¿ º тàкоæ íåáåçïå÷íèì в Óкрà¿íі, ÿкèé 
íå дàº çìоãè çàïóñтèтè ìàõовèк åкоíоìікè, àдæå 
÷àñто ріøåííÿ ïрèéìàþтüñÿ íå íà корèñтü íàéå
ôåктèвíіøоãо, à íà корèñтü тоãо õто ìàº íàéкрà
щå óрÿдовå лоáі ÷è «çàïроïоíóвàв» вåлèкоãо õà
áàрà. Тоìó, длÿ роçвèткó і ïроöвітàííÿ крà¿íè, длÿ 
éоãо ñоöіàлüíоãо тà åкоíоìі÷íоãо çроñтàííÿ, íå
оáõідíо ñтворèтè ãроìàдñüкі іíñтèтóтè, çàáåçïå
÷èтè ïрèñóтíіñтü ñóñïілüñтвà ïрè ïрèéíÿтті вàæ
лèвèõ дåрæàвíèõ ріøåíü, àáо æ íåоáõідíà ñèлüíà 
волÿ дåрæàвíèõ лідåрів длÿ ïровåдåííÿ åôåк
тèвíèõ рåôорì, одíàк ñèлà корóïöі¿ в Óкрà¿íі íà
ñтілüкè вåлèкà, що воíà «çàтèñíóлà» вñі ñôåрè 
åкоíоìі÷íоãо тà ñоöіàлüíоãо æèттÿ крà¿íè. Пåр
øо÷åрãово ïотріáíо íàрåøті ïровåñтè åôåктèвíó 
ñóдовó рåôорìó çà çрàçкàìè роçвèíóтèõ дåìо
крàтè÷íèõ крà¿í, в ïротèвíоìó вèïàдкó ìè і дàлü
øå тоïтàтèìåìоñÿ íà одíоìó ìіñöі ñко÷óþ÷èñü в 
ïрірвó ñоöіàлüíо–åкíоìі÷íоãо íåïовåрíåííÿ.
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Посилення ролі держави в уïравлінні економікою  
як шляõ заáезïечення економічного ïрориву

Світлій пам’яті Богдана Гаврилишина присвячується

У статті розглядається сучасний стан економіки України, констатується незадовільний тренд її 
розвитку. Підкреслюється, що процес становлення ринкової економіки України відбувався відпо-
відно до рекомендацій Вашингтонського консенсусу, запропонованого як універсальний рецепт по-
будови сучасної глобальної економіки. Результатом цього стала втрата Україною високорозвинутої 
промисловості й орієнтація розвитку економіки переважно на сільськогосподарське виробництво, а 
також на видобуток сировини, її первинну переробку та експорт продукції із низькою часткою доданої 
вартості. Значна частина висококваліфікованих кадрів не змогла знайти роботу за рівнем своєї ква-
ліфікації, була вимушена працевлаштуватись у сфері торгівлі або емігрувати за кордон. Подолання 
негативних тенденцій в економіці України потребує відмови від низки настанов Вашингтонського 
консенсусу, насамперед від ідеології неолібералізму, яка міститься у їх основі та яка не дотримується 
своєї ж головної настанови утверджувати справедливість. У сучасному світі в умовах розгортання 
Четвертої промислової революції, впровадження виробництв шостого технологічного укладу карди-
нально змінюється і економіка. Визначальним фактором стає час реалізації структурно–техноло-
гічних зрушень, скорочення якого головним чином залежить від активності держави та національ-
ної бізнес–еліти. Посилення цієї активності сприятиме формуванню еко–соціоринкової економіки, 
економіки знань, справедливості, високих технологій, економіки, здатної підтримувати природне се-
редовище у параметрах, необхідних для збереження екосистеми і попередження кліматичних ката-
строф. Оптимізація зовнішньоекономічних зв’язків України має надати їй роль мосту між Сходом і 
Заходом, що сприятиме встановленню між ними взаємовигідних та безконфліктних відносин.

Êлþ÷îâі слîâà: господарський механізм, Вашингтонський консенсус, реіндустріалізація про-
мисловості, модернізація виробництва, економіка знань, справедливість, високі технології, до-
вкілля, глобалізація, економічний прорив.

РАДЗИЕВСКАЯ С.А. 

Ócиление роли государства в уïравлении экономикой  
как ïутü оáесïечения экономического ïрорыва

В статье рассматривается современное состояние экономики Украины, констатируется 
неудовлетворительный тренд ее развития. Подчеркивается, что процесс становления рыночной 
экономики Украины происходил в соответствии с рекомендациями Вашингтонского консенсуса, 
предложенного как универсальный рецепт построения современной глобальной экономики. Ре-
зультатом этого стала потеря Украиной высокоразвитой промышленности и ориентация разви-
тия экономики в основном на сельскохозяйственное производство, а также на добычу сырья, его 
первичную переработку и экспорт продукции с низкой долей добавленной стоимости. Значитель-
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Пîстàíîâêà пðîблåìи. Âèдàтíèé óкрà¿íåöü, 
ïо÷åñíèé ÷лåí Ðèìñüкоãо клóáó Боãдàí Гàврèлè
øèí в одíіé іç ñво¿õ оñтàííіõ íàдрóковàíèõ в Óкрà¿íі 
ñтàтåé çàçíà÷èв: «длÿ тоãо, щоá íå ïроñто вèæèтè, 
à çдоáóтè ãідíå æèттÿ ó öüоìó ñвіті, Óкрà¿íі ïотріá
íо íàïрóæèтè вñі ñво¿ ñèлè. Алå íàñàìïåрåд трåáà 

доáрå çроçóìітè, що íàрàçі ïотріáíо óкрà¿íñüкоìó 
ñóñïілüñтвó, щоá воíо çìоãло åôåктèвíо ôóíкöіо
íóвàтè і роçвèвàтèñÿ ó вñіõ ñôåрàõ ñвоº¿ æèттºді
ÿлüíоñті» [1]. І дàлі íàãолоñèв, що ñвіт çàíàдто àк
öåíтóº óвàãó íà íåоáõідíоñті øвèдкоãо одåрæàííÿ 
ïрèáóткó, íå тóрáóþ÷èñü ïро ñтàлèé роçвèток, ïро 

ная часть высококвалифицированных кадров не смогла найти работу, соответствующую их уров-
ню квалификации, и была вынуждена работать в сфере торговли или эмигрировать за границу. 
Преодоление отрицательных тенденций в экономике Украины требует отказа от ряда установок 
Вашингтонского консенсуса, прежде всего от идеологии неолиберализма, которая находится в 
их основе и не реализует свою же главную установку на установление справедливости. В совре-
менном мире в условиях разворачивания Четвертой промышленной революции, внедрения про-
изводств шестого технологического уклада кардинально изменяется и экономика. Решающим 
фактором становится время реализации структурно–технологических сдвигов, сокращение ко-
трого зависит главным образом от активности государства и национальной бизнес–элиты. Уси-
ление этой активности будет способствовать формированию эко–социорыночной экономики, 
экономики знаний, справедливости, высоких технологий, экономики, способной поддерживать 
природную среду в параметрах, которые необходимы для сохранения экосистемы и предупре-
ждения климатических катастроф. Оптимизация внешнеэкономических связей Украины должна 
обеспечить ей роль моста между Востоком и Западом, что будет способствовать установлению 
между ними взаимовыгодных и безконфликтных отношений.

Êлþ÷åâыå слîâà: хозяйственный механизм, Вашингтонский консенсус, реиндустриализа-
ция промышленности, модернизация производства, экономика знаний, справедливость, высокие 
технологии, окружающая среда, глобализация, экономический прорыв.

RADZIУEVSKA S.O. 

Strengthening the role of the state in the economic 
governance as the way to ensure economic breakthrough

The paper focuses on the current state of the economy of Ukraine, the negative trend of Ukraine’s 
economy development is emphasized. It is underlined that the process of the market economy 
creation in Ukraine was organized according to the recommendations of the Washington Consensus, 
offered as the universal recipe for the modern global economy formation. It has resulted in the drastic 
decline of Ukraine’s high tech production and orientation of development primarily on agricultural 
production, as well as on the extraction of raw materials, their primary processing, and the export 
of goods with low added value. The great number of highly skilled professionals could not find job 
corresponding to their qualifications, and the majority of them was forced either to work in trade or 
emigrate abroad. Overcoming negative tendencies in the economy of Ukraine requires the refusal of 
the recommendations of the Washington Consensus, above all of the neoliberalism ideology, forming 
their basis and contradicting the main postulate of adhering to justice in the world. In the modern world, 
in the conditions of the Fourth industrial revolution and the implementation of the sixth technological 
mode, the economy finds itself transformed due to these fundamental changes. The determinative 
factor has become the right time for the introduction of these structure and technology shifts, the 
reduction of which depends primarily on the actions of the state and the national business elite. These 
urgent actions will promote the formation of the socio–market economy, the knowledge economy, 
approval of justice and high technology, the economy which keeps the environment in the parameters 
required for the functioning of the ecosystem and for preventing climatic disasters. Optimization of 
foreign economic relations of Ukraine will enable the country to play the role of the bridge between the 
East and the West, contributing to mutually beneficial and non–conflict relations between them.

Key words: economic mechanism, Washington consensus, reindustrialization of industry, 
production modernization, knowledge economy, justice, high technology, environment, globalization, 
economic breakthrough.
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довãоñтрокові öілі, ïåрåñлідóþ÷è короткоñтрокові 
іíтåрåñè. Одíо÷àñíо ç öèì áóло вèñловлåíо дóì
кó, що відñтàлі крà¿íè, íàìàãàþ÷èñü íàçдоãíàтè 
íàéроçвèíóтіøі дåрæàвè, ïоãірøóþтü ñèтóàöіþ іç 
çáåрåæåííÿì довкіллÿ. Ç öüоãо вèïлèвàº, що тàкà 
тåíдåíöіÿ íåãàтèвíà длÿ лþдñтвà. Прè öüоìó çàлè
øàºтüñÿ відкрèтèì ïèтàííÿ ñтоñовíо тоãо, в ÿкèé 
ñïоñіá ¿ì роçвèвàтèñÿ і ÿкèì ÷èíоì ïодолàтè крè
÷óщó íåрівíіñтü é íåñïрàвåдлèвіñтü ó ñвіті.

Бàãàто ïлідíèõ і ïроро÷èõ дóìок вèñкàçàв ó 
öіé ñтàтті Боãдàí Дìèтровè÷ Гàврèлèøèí і ïрè 
öüоìó ïов’ÿçàв ¿õ ç ãлоáàліçàöіºþ: «Глоáàліçàöіÿ 
оáіöÿлà вñå длÿ вñіõ, à оñоáлèво тå, що вñі крà¿
íè і лþдè в íèõ ñтàíóтü áàãàтøèìè. Нà ділі áàãàті 
крà¿íè ñтàлè щå áàãàтøèìè, à áàãàто áідíèõ крà
¿í – áідíіøèìè в ïорівíÿííі до áàãàтèõ. Âñåрåдè
íі öèõ крà¿í áàãàті ñтàлè áàãàтøèìè, à áідíі ïро
ïорöіéíо áідíіøèìè. Якщо, íàïрèклàд, в США íà 
ïротÿçі одíоãо рокó íà ïо÷àткó öüоãо дåñÿтèліт
тÿ ÷èñло ìілüÿрдåрів ïодво¿лоñü ç 200 до 400, 
то ÷èñло áідíèõ, ñåáто тèõ, що æèвóтü íèæ÷å оôі
öіéíоãо ìіíіìàлüíоãо ïроæèтковоãо рівíÿ, тàк і 
çàлèøèлоñü 48 ìілüéоíів лþдåé». Пàíоì Боã
дàíоì ïідкрåñлþºтüñÿ, що ïід ñèлüíèì тèñкоì 
і «доáрèìè ïорàдàìè» Çàõодó ïро тå, ÿк Óкрà¿
íі крàщå åкоíоìі÷íо трàíñôорìóвàтèñü, ôåíо
ìåí ïолÿрèçàöі¿ ìіæ áàãàтèìè і áідíèìè ñтàв áо
лþ÷о–о÷åвèдíèì. Çроçóìіло, що öèìè «доáрèìè 
ïорàдàìè» áóлè óìовè Âàøèíãтоíñüкоãо коí
ñåíñóñó [1], íà ÿкèõ МÂФ íàдàвàв (і ïродовæóº 
íàдàвàтè – çãàдàéìо ñó÷àñíó вèìоãó ïрèвàтèçà
öі¿ çåìлі!) Óкрà¿íі ïоçèкè. Âàæлèво ïрèãàдàтè, що 
Âàøèíãтоíñüкèé коíñåíñóñ вèíèк ÿк рåçóлüтàт 
вïровàдæåííÿ ó ñвітовó åкоíоìікó íåоліáåрàлü
íо¿ ïàрàдèãìè, ÿкà і ñтàлà оñíовоþ роçвèткó ãло
áàліçàöі¿, котрó áóло íàçвàíо íåоліáåрàлüíоþ [2].

Àíàліз äîсліäжåíь і публіêàцій. Доñлідæåí
íþ ñтàíó роçвèткó åкоíоìікè Óкрà¿íè ïрèñвÿ÷å
íо áàãàто ïрàöü ïровідíèõ в÷åíèõ, ñåрåд ÿкèõ 
роáотè О.М. Алèìовà, А.Г.Арñåºíкà, Ю.С. Ар
õàíãåлüñüкоãо, Â.Д. Бàçèлåвè÷à, О.Г. Білорóñà, 
Б.Д. Гàврèлèøèíà, Â.М. Гåéöÿ, Â.Г.Гåрàñèì÷óкà, 
Â.А. Голÿíà, А.А. Грèöåíкà, І.Ю. Гóæвè, І.І. Дàõ
íà, П.С. Єщåíкà, Т.Т. Ковàлü÷óкà, С.О. Корàáліíà, 
Д.Г. Лóк’ÿíåíкà, Â.О. Мàíдèáóрè, Â.С. Нàéдüоíо
вà, С.І. Пèроæковà, А.П. Ðóìÿíöåвà, С.Å. Сàрдàкà, 
Â.Ð. Сідåíкà, Â.М. Тàрàñåвè÷à, І.Â. Óñà, А.С. Філі
ïåíкà, О.І. Шíèрковà тà іíøèõ.

Мåтà стàтті – оõàрàктåрèçóвàтè ñтàí åкоíоìі
кè Óкрà¿íè, éоãо ïрè÷èíè і вèñловèтè дóìкó ñто

ñовíо тоãо ïрèíöèïово оñíовíоãо, що íåоáõідíо 
ñкорåãóвàтè ó ãоñïодàрñüкоìó ìåõàíіçìі Óкрà¿
íè, щоá óкрà¿íñüкà åкоíоìікà і ñóñïілüñтво ìоãлè 
åôåктèвíо ôóíкöіоíóвàтè і роçвèвàтèñÿ.

Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Прàктè÷
íо роáотè вñіõ вèщåçàçíà÷åíèõ íàóковöів ôікñó
þтü ôàкт çíà÷íоãо ïàдіííÿ ïотåíöіàлó óкрà¿íñüко¿ 
åкоíоìікè і ñтàвлÿтü ïèтàííÿ щодо íåоáõідíоñ
ті вíåñåííÿ ñåрéоçíèõ корåктèв до ìодåлі ¿¿ роç
вèткó. Ілþñтрàöіºþ тàкоãо вèñíовкó ñлóãóº тå, що 
«ó 1990 р. Óкрà¿íà ç оáñÿãоì ÂÂП 567 ìлрд. 
дол. áóлà 6–þ в Євроïі, вèïåрåдæàþ÷è вñі крà¿
íè ç ïåрåõідíоþ åкоíоìікоþ (ó тоìó ÷èñлі Полüщó, 
ÂÂП ÿко¿ ñтàíовèв 318 ìлрд. дол.). Ó 2017 р. íàø 
ÂÂП, íоìіíовàíèé ó долàрàõ, ñÿãíóв ïрèáлèçíо 
100 ìлрд. дол.» [3, ñ. 4]. Слід тàкоæ ïоãодèтèñÿ ç 
Â.А.Голÿíоì, ÿкèé ñтвåрдæóº, що åкоíоìікà Óкрà
¿íè çà 25 років íåçàлåæíоñті, çà вèíÿткоì ïåріодó 
2000–2008 років, колè коí’þíктóрà íà ñвітовèõ 
ñèровèííèõ рèíкàõ ñïрèÿлà íàрощåííþ оáñÿ
ãів åкñïортó ìіíåрàлüíо¿ ñèровèíè тà ïродóктів ¿¿ 
ïåрвèííо¿ ïåрåроáкè, ïåрåáóвàº в крèçовоìó ñтà
íі [4, ñ. 5]. Çàãàлüíèé вèñíовок – ãоñïодàрñüкèé 
ìåõàíіçì Óкрà¿íè ìàº áóтè çìіíåíèé. Ó коíтåк
ñті ïідïèñàííÿ Óкрà¿íоþ Óãодè ïро àñоöіàöіþ ç 
ЄС і ñïодівàííÿ ó íåдàлåкоìó ìàéáóтíüоìó ñтà
тè ïовíоïрàвíèì ÷лåíоì ЄС ñтàº çроçóìілèì, що 
Óкрà¿íà ìàº çàïровàдèтè ÿкоìоãà øвèдøå тàкèé 
ãоñïодàрñüкèé ìåõàíіçì, ÿкèé ôóíкöіоíóº в ЄС. Â 
оñíовó ãоñïодàрñüкоãо ìåõàíіçìó ЄС ïоклàдåíо 
вèñóíóтó é роçроáлåíó ÷лåíàìè Ðèìñüкоãо клóáó 
коíöåïöіþ ñтàлоãо роçвèткó. Сàìå íà оñíові öіº¿ 
коíöåïöі¿ ó ЄС áóло вïровàдæåíо åко–ñоöіорèí
ковó åкоíоìікó, ÿкà, íà дóìкó Прåçèдåíтà Óкрà¿í
ñüко¿ àñоöіàöі¿ Ðèìñüкоãо клóáó Âікторà Гàлàñþкà 
тà àñоöіéовàíоãо ÷лåíà Ðèìñüкоãо клóáó Âікто
рà Âовкà, ìàº áóтè çàïровàдæåíà в Óкрà¿íі, – íå
оáõідíо оá’ºдíàтè ïолітè÷íó і åкоíоìі÷íó ñвоáодó, 
ñоöіàлüíó ñïрàвåдлèвіñтü тà åколоãі÷íó áåçïåкó, 
ìіíіìіçóвàтè íåãàтèвíèé вïлèв лþдñüко¿ діÿлü
íоñті íà ñåрåдовèщå і çáåрåãтè éоãо длÿ ìàéáóтíіõ 
ïоколіíü [5].

Ðåñóрñè åко–ñоöіорèíково¿ ìодåлі åкоíоìікè 
Óкрà¿íè. Стàвлÿ÷è çàвдàííÿ вïровàдæåííÿ åко–
ñоöіорèíково¿ ìодåлі åкоíоìікè Óкрà¿íè, íåоá
õідíо ïоïåрåдíüо вèÿвèтè íàÿвíіñтü тèõ рåñóрñів, 
ÿкі íåоáõідíі длÿ åôåктèвíо¿ рåàліçàöі¿ öіº¿ ìодå
лі. Âèв÷åííÿ іñторі¿ роçвèткó íàродíоãо ãоñïо
дàрñтвà Óкрà¿íè ñвід÷èтü, що Óкрà¿íà ìàº тàкè 
рåñóрñè. Адæå доáрå відоìо, що ó рокè іñíóвàííÿ 
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СÐСÐ Óкрà¿íñüкà ÐСÐ áóлà одíіºþ іç íàéроçвè
íåíіøèõ ñоþçíèõ рåñïóáлік і рівåíü æèттÿ ¿¿ íàñå
лåííÿ ïåрåвèщóвàв éоãо íèíіøíіé рівåíü.

Ó рокè íåçàлåæíоñті åкоíоìікà Óкрà¿íè, вклþ
÷èвøèñü ó ïроöåñè ãлоáàліçàöі¿, роçвèвàлàñÿ çà 
рåкоìåíдàöіÿìè Âàøèíãтоíñüкоãо коíñåíñóñó і 
çà вèçíà÷åííÿì доñлідíèків ïåрåтворèлàñÿ íà 
ñèровèííèé ïрèдàток роçвèíóтèõ крà¿í, втрàтèв
øè 35% ñвоãо ïотåíöіàлó, що çà дàíèìè Світово
ãо áàíкó º íàéãірøèì ó ñвіті рåçóлüтàтоì. Óкрà¿íà 
втрàтèлà трåтèíó ñвоãо рåàлüíоãо ÂÂП, ó тоé ÷àñ, 
ÿк ó 1990 р. çà роçìіроì ÂÂП íà одíó оñоáó (çà 
ïàрèтåтоì кóïівåлüíо¿ ñïроìоæíоñті) Óкрà¿íà ìà
лà крàщі ïокàçíèкè, íіæ Мàлàéçіÿ, Полüщà, Біло
рóñü, і тàкі ñàìі, ÿк Тóрå÷÷èíà і Ðóìóíіÿ [5].

Слід врàõовóвàтè, що, ïрèéìàþ÷è ó÷àñтü ó ïро
öåñàõ ãлоáàліçàöі¿, крà¿íà ìоæå íå лèøå íå одåр
æóвàтè ïåвíі доõодè, àлå é íåñтè çáèткè, ïåрå
творþþ÷èñü íà доíорà роçвèíåíèõ крà¿í öåíтрó. 
Сàìå öå é відáóлоñÿ ç Óкрà¿íоþ, ÿкіé º «що» втрà
÷àтè і «від коãо» çàõèщàтè, оñкілüкè воíà воло
діº çíà÷íèì ïрèродíо–рåñóрñíèì ïотåíöіàлоì: 
0,44% тåрèторі¿ ñвітó àáо 5,7% тåрèторі¿ Євро
ïè, що º дрóãèì çà вåлè÷èíоþ ñåрåд крà¿í Євро
ïè; ÷àñткà Óкрà¿íè щодо ïлощі ÷орíоçåìів ó ñвіті 
ñклàдàº 8,7% (27,8 ìлí. ãà); 7% ïріñíо¿ водè; ïо
íàд 20% ïроìèñловèõ çàïàñів çàліçíо¿ рóдè крà¿í 
Євроïåéñüко¿ ÷àñтèíè СНД; ïоíàд 80% ìàрãàí
öåвèõ рóд; 50% ïроìèñловèõ çàïàñів кàì’ÿíоãо 
вóãіллÿ Євроïåéñüко¿ ÷àñтèíè СНД; 80% áåíто
íітовèõ ãлèí. І тàкå áàãàтñтво ïрèïàдàº лèøå íà 
0,6% íàñåлåííÿ ïлàíåтè. Тàкå ñтàíовèщå роáèтü 
Óкрà¿íó ïрèвàáлèвоþ длÿ крà¿í áлèæíüоãо і дàлå
коãо çàрóáіææÿ, що º ôàктороì çàãроçè. І åôåктè 
ãлоáàліçàöі¿, ÿкі отрèìóþтü крà¿íè «öåíтрó», çíà
÷íоþ ìіроþ ôорìóþтüñÿ çà рàõóíок крà¿í «ïåрè
ôåрі¿», що вèñтóïàþтü ïоñтà÷àлüíèкàìè дåøåвèõ 
рåñóрñів і роáо÷о¿ ñèлè, до ÷èñлà ÿкèõ відíоñèтü
ñÿ é Óкрà¿íà. Çàïоáіãтè тàкіé ñèтóàöі¿ ìоæíà лèøå 
ïоñèлèвøè ÿкіñтü íàöіоíàлüíоãо дåрæàвíоãо рå
ãóлÿтèвíоãо ìåõàíіçìó [6, ñ. 57–61].

Бåçïрåöåдåíтíå ïàдіííÿ åкоíоìікè Óкрà¿íè 
ñóïроводæóвàлоñÿ ¿¿ тіíіçàöіºþ, ìоíоïоліçàöі
ºþ, тåõíолоãі÷íоþ ïрèìітèвіçàöіºþ вèроáíèöтвà 
тà åкñïортó товàрів, ïоñèлåííÿì ôіíàíñово¿ тà 
åíåрãåтè÷íо¿ çàлåæíоñті [5]. Âрàçлèвіñтü åкоíо
ìікè Óкрà¿íè вèçíà÷àºтüñÿ ¿¿ ñтрóктóрíèìè íåдо
лікàìè, ÿкі ïроÿвлÿþтüñÿ ó ñïåöіàліçàöі¿ íà вèроá
íèöтві тà åкñïорті ïродóкöі¿ ç íèçüкоþ ÷àñткоþ 
додàíо¿ вàртоñті..Гоñтроþ ñтàлà ïроáлåìà íåоá

õідíоñті ñтрóктóрíо¿ ïåрåáóдовè åкоíоìікè Óкрà¿
íè, ïрèïèíåííÿ тåõíолоãі÷íо¿ дåãрàдàöі¿ ïроìèñ
ловоñті Óкрà¿íè тà ¿¿ рåіíдóñтріàліçàöі¿ [7;8].

Доñлідæóþ÷è ñтрóктóрíó ïåрåáóдовó åкоíоìі
кè Óкрà¿íè, д.å.í., відоìèé åкоíоìіñт–кіáåрíåтèк, 
колèøíіé ñïівроáітíèк Іíñтèтóтó кіáåрíåтèкè НАН 
Óкрà¿íè, ó÷åíü àкàдåìікà Â.С.Мèõàлåвè÷à, Юріé 
Сåìåíовè÷ Арõàíãåлüñüкèé ïідкрåñлþº, що ìè
íóлі ïіñлÿ роçроáкè Проãрàìè ñтрóктóрíо¿ ïåрå
áóдовè åкоíоìікè Óкрà¿íè рокè íå дàлè íàлåæíоãо 
рåçóлüтàтó в ïроìèñловоñті: ÷àñткà ìàøèíоáóдó
вàííÿ íå лèøå íå çáілüøèлàñÿ, à é çìåíøèлàñÿ ç 
16% (1990 р.) до 6,1% (2017 р.). Щоïрàвдà, дåÿ
кèõ óñïіõів доñÿãíóто ó ñілüñüкоìó ãоñïодàрñтві, çо
крåìà вдàлоñÿ çáілüøèтè çáір вàлó çåрíà ç 50 ìлí. 
до 60 ìлí. т. Нà ïоãлÿд в÷åíоãо, ñåрåд оñíовíèõ 
ôàкторів, ÿкі вïлèвàþтü íà çìіíó ñтрóктóрè åко
íоìікè, º ïàдіííÿ рåíтàáåлüíоñті, відñóтíіñтü çроñ
тàííÿ іíвåñтèöіé, çíèæåííÿ дåÿкèõ ïодàтків, оñлà
áлåííÿ дåрæàвíоãо кåрóвàííÿ åкоíоìікоþ тощо. 
Дèíàìікà рåíтàáåлüíоñті ñвід÷èтü ïро тå, що íàді¿ 
íà ¿¿ çроñтàííÿ íå вèïрàвдàлèñÿ [9].

Ó ìірó çáілüøåííÿ ÷àñткè ïрèвàтíо¿ влàñíоñті 
рåíтàáåлüíіñтü åкоíоìікè ïàдàº. Чàñткà ïрèвàтíо¿ 
влàñíоñті в çàãàлüíоìó оáñÿçі влàñíоñті Óкрà¿íè 
ñтàíовèтü лèøå 16%, тоді ÿк ó США – 32%. Прè
вàтèçàöіÿ, íà ÿкó ïоклàдàлè íàді¿ щодо çроñтàííÿ 
åôåктèвíоñті åкоíоìікè, íå вèïрàвдàлà ¿õ. О÷ікó
вàíоãо çроñтàííÿ рåíтàáåлüíоñті тà іíвåñтèöіé íå 
відáóлоñÿ, à ñàìå çроñтàííÿ öèõ ôàкторів ìóñèло 
çàáåçïå÷èтè ñтрóктóрíó ïåрåáóдовó åкоíоìікè.

Нà оñíові ïровåдåíоãо àíàліçó і ïоñèлàþ÷èñü íà 
вèдàтíèõ àìåрèкàíñüкèõ в÷åíèõ П.Сàìóåлüñоíà і 
Дæ.Стіãліöà, Ю.С.Арõàíãåлüñüкèé доõодèтü вè
ñíовкó, що åôåктèвíèì вèãлÿдàº ïоñèлåííÿ ро
лі дåрæàвè ó коордèíàöі¿ роáотè ïідïрèºìñтв, 
ввàæàº доöілüíèì відíовèтè коордèíàöіþ ïлà
íів ïідïрèºìñтв ÷åрåç öåíтрàлüíі ìіíіñтåрñтвà é 
відоìñтвà íà ÷олі ç Міíåкоíоìікè, ÿкå ñлід çíо
вó ïåрåтворèтè íà оíовлåíèé Дåрæïлàí, ÿк ïро
ïоíóвàв відоìèé åкоíоìіñт, ÷лåí–корåñïоíдåíт 
НАН Óкрà¿íè О.С.Єìåлüÿíов [9].

Провідíі ñïівроáітíèкè Іíñтèтóтó åкоíоìікè тà 
ïроãíоçóвàííÿ НАН Óкрà¿íè Â.Â.Çèìовåöü тà 
Н.М.Шåлóдüко доводÿтü, що íåìоæлèво çàáåç
ïå÷èтè ìодåрíіçàöіþ ïідïрèºìñтв рåàлüíоãо 
ñåкторó ÷åрåç рèíкові ìåõàíіçìè тà íàãолоøóþтü 
íà íåоáõідíоñті рåàíіìàöі¿ коíöåïтó åкоíоìі÷íо
ãо íàöіоíàліçìó тà àктèвіçàöі¿ дåрæàвíо¿ ó÷àñті ó 
ôіíàíñóвàííі ïріорèтåтíèõ іíвåñтèöіéíèõ ïроåк
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тів [10], тоáто щоñü ïодіáíå до тоãо доñвідó, ÿкèé 
óñïіøíо рåàліçóºтüñÿ ó Кèтà¿.

Ó літåрàтóрі оáґрóíтовóºтüñÿ тåçà ïро ôорìó
вàííÿ ñèровèííо¿ ìодåлі óкрà¿íñüко¿ åкоíоìікè 
ñïо÷àткó çà рàõóíок åкñïортíоãо áóìó ïідïрè
ºìñтв ãірíè÷о–ìåтàлóрãіéíоãо коìïлåкñó тà õі
ìі÷íо¿ ïроìèñловоñті, ÿкèõ çìіíèлè ïідïрèºìñтвà 
àãрàрíоãо ñåкторó. Доìіíóвàííÿ åкñïортооріºí
товàíèõ ãàлóçåé íàöіоíàлüíо¿ åкоíоìікè (ñïо
÷àткó ãірíè÷о–ìåтàлóрãіéíèé коìïлåкñ, à ïотіì 
àãрàрíèé ñåктор), íà дóìкó Â.А.Голÿíà, доçволÿº 
ãоворèтè ïро вèíèкíåííÿ óкрà¿íñüкоãо ôåíоìåíó 
«ãолàíдñüко¿ õвороáè’ тà віт÷èçíÿíоãо рåöèдèвó 
«рåñóрñíоãо ïроклÿттÿ», ÿкі в óìовàõ ãлоáàлüíо
ãо ïàдіííÿ öіí íà ñèровèíó і ïродóктè ¿¿ ïåрвèííо¿ 
ïåрåроáкè çàïроãрàìóвàлè íовó ôàçó ñтàãíàöі¿ 
віт÷èçíÿíо¿ åкоíоìікè, що ïроÿвèлоñÿ ó дåвàлü
вàöі¿ íàöіоíàлüíо¿ ãроøово¿ одèíèöі [4, ñ. 5].

Сó÷àñíèé ñтàí óкрà¿íñüко¿ åкоíоìікè ãлèáоко 
вèñвітлþþтüñÿ в Аíàлітè÷íіé доïовіді «Стрóктóр
íі трàíñôорìàöі¿ ó ñвітовіé åкоíоìіöі: вèклèкè длÿ 
Óкрà¿íè», ó ÿкіé ôікñóºтüñÿ врàæàþ÷èé çà ìàñø
тàáоì ïроöåñ відíоñíоãо ñтèñíåííÿ ñåкторó ïро
ìèñловоñті Óкрà¿íè і роáèтüñÿ вèñíовок, що ïро
öåñ ïоñтіíдóñтріàліçàöі¿ в Óкрà¿íі º íàñлідкоì íå 
ñтілüкè вèïåрåдæàþ÷оãо роçвèткó ñåкторó ïоñлóã 
(õо÷à óñïіõè Óкрà¿íè в роçвèткó ìåрåæ торãівлі, 
ìоáілüíоãо çв’ÿçкó, коìï’þтåрíèõ ïоñлóã і ìåрåæ 
Іíтåрíåт áåçñóìíівíі), ñкілüкè øвèдко¿ дåіíдóñтрі
àліçàöі¿ ïід вïлèвоì втрàтè коíкóрåíтоñïроìоæ
íоñті ó відкрèтіé длÿ іíоçåìíо¿ коíкóрåíöі¿ åко
íоìіöі [11, ñ. 21]. Прè öüоìó çвåртàºтüñÿ óвàãà 
íà тå, що óвіéøовøè в ïроöåñ ïоáóдовè рèíко
во¿ åкоíоìікè ç іñтотíо çàвèщåíоþ ÷àñткоþ ñілü
ñüкоãо ãоñïодàрñтвà ó ÂÂП (25,6% ó 1990 р. тà 
20,4% ó 1992 р.), Óкрà¿íà çíèæóвàлà öåé ïокàç
íèк до 7,5% (2007 р.) і ó 2010 р. до рівíÿ 8,4% 
ÂÂП, ïротå ó 2015 р. віí ñтрèáíóв до рівíÿ 14,2% 
ÂÂП, троõè оïóñтèвøèñü до 13,7% ó 2016 р. Цå 
ÿвèщå ñтріìко¿ àãрàріçàöі¿ колèñü іíдóñтріàлüíо 
роçвèíóто¿ крà¿íè àвторàìè Аíàлітè÷íо¿ доïові
ді íàçвàíо ñвітовèì ôåíоìåíоì. Âоíè ввàæàþтü, 
що öåé ôåíоìåí вкàçóº íà ïрÿìóвàííÿ Óкрà¿íè в 
íàïрÿìі íàéìåíø роçвèíóтèõ крà¿í ñвітó тà áідíèõ 
крà¿í ç вèñокèì рівíåì áорãó і çвåртàþтü óвàãó íà 
тå, що ó роçвèíóтèõ крà¿íàõ ñвітó ÷àñткà ñілüñüко
ãо ãоñïодàрñтвà º íåçíà÷íоþ: ЄС – 1,5% (2016 
р.) ОÅСÐ – 1,5% (2015 р.), і в крà¿íàõ Сõідíо¿ Аçі¿ – 
5,2% (2015 р.), Лàтèíñüко¿ Аìåрèкè і Кàрèáñüко
ãо áàñåéíó – 5,6% (2016 р.) [11, ñ.21].

Óкрà¿íà ñтàлà ïåрøоþ в іñторі¿ крà¿íоþ, ÿкà до
áровілüíо відìовèлàñÿ від ïроìèñловоñті, ïрèто
ìó вèñокотåõíолоãі÷íо¿, що щå 25 років тоìó íàçàд 
çàáåçïå÷óвàло Óкрà¿íі ìіñöå ó ïåрøіé дåñÿтöі åко
íоìік ñвітó [12, ñ.10–11]. Прè öüоìó áілüø çà вñå 
ïоñтрàæдàло ìàøèíоáóдóвàííÿ, ïèтоìà вàãà ÿко
ãо ó ñтрóктóрі ïроìèñловоãо вèроáíèöтвà ñтàíоì 
íà ñåрåдèíó 2016 рокó ñклàдàлà вñüоãо 5,8%, ó 
тоé ÷àñ ÿк ó 2013 р. öåé ïокàçíèк áóв áілüøå 10%. 
Прè÷èíè тàкоãо ïàдіííÿ вèроáíèöтвà в ãàлóçі ìà
øèíоáóдóвàííÿ ïов’ÿçàíі іç втрàтоþ роñіéñüкоãо 
рèíкó [12, ñ.11]. Â 1991р. в Óкрà¿íі ïроìèñловèé 
ñåктор áóв íà рівíі ìàéæå 45% ÂÂП, à в 1992 р. – 
50% (в ЄС íà тоé ÷àñ віí áóв íà рівíі 30–31%), в 
2015 р. – 25,6% (доñÿãøè ñåрåдíüоñвітовоãо рів
íÿ), à ÷àñткà оáроáíо¿ ïроìèñловоñті – 14% (íèæ
÷å ñåрåдíüоñвітовоãо рівíÿ) [11, ñ. 21].

Нàвåдåìо коíкрåтíі ïрèклàдè. Çà тåìïàìè дå
іíдóñтріàліçàöі¿ ïåрøå ìіñöå в Óкрà¿íі çàéìàº Çà
ïоріçüкà оáлàñтü. Âèçíàíі áàíкрóтàìè і ïåрå
ñтàлè ôóíкöіоíóвàтè Çàïоріçüкèé àрìàтóрíèé 
çàвод è Çàïоріçüкèé ñтàлåïрокàтíèé çàвод, íà 
ìåæі çàкрèттÿ Çàïоріçüкèé ôåроñïлàвíèé çàвод, 
ñклàдíі ÷àñè ïåрåæèвàº «Мотор Сі÷». Прèклà
доì ñлóãóº і Çàïоріçüкèé àвтоìоáілåáóдівíèé çà
вод (ÇАÇ), ÿкèé çà ïåрøå ïіврі÷÷ÿ 2016 рокó вè
ïóñтèв óñüоãо 4 àвтоìоáілі, õо÷à ïåрåд крèçовоþ 
ñèтóàöіºþ в Óкрà¿íі оáñÿãè вèроáíèöтвà ñклàдà
лè дåкілüкà тèñÿ÷ àвтоìоáілів щоìіñÿöÿ. Аíàлі
çóþ÷è ñèтóàöіþ, ìоæíà ñïроãíоçóвàтè, що ÇАÇ 
вñлід çà щå одíèì відоìèì çàïоріçüкèì ïідïрè
ºìñтвоì, Çàïоріçüкèì åлåктровоçорåìоíтíèì 
çàводоì, ìоæå áóтè ліквідовàíо [12, ñ.11].

Ç ïроìèñлово¿ кàртè Óкрà¿íè çíèклè тàкоæ Дíі
ïроïåтровñüкèé трóáíèé çàвод, Дíіïроïåтров
ñüкèé коìáàéíовèé çàвод, çàвод «Дíіïроøèíà», 
àкóìóлÿторíèé çàвод «Âåñтà–Дíіïро». Ó áåрåç
íі 2015 рокó ліквідовàíо Лüвівñüкèé àвтоáóñíèé 
çàвод – óñтàткóвàííÿ вèвåçåíо, à ïрèìіщåííÿ вè
ñтàвлåíо íà àóкöіоí, ÷åрåç рік áàíкрóтоì áóло вè
çíàíо çàвод ñілüñüкоãоñïодàрñüко¿ тåõíікè «Лüвів
ñілüìàø». Ç 2014 р. åкñïорт до ÐФ вïàв ó 4,5 рàçè, 
àлå ïрè öüоìó óкрà¿íñüкі вàãоíоáóдівíі ïідïрèºì
ñтвà íå çìоãлè відøóкàтè çàìіíó роñіéñüкоìó рèí
кó. Авіàöіéíà, àåрокоñìі÷íà тà рàкåтíà ãàлóçі – 
áàíкрóтè. «Юæìàø» вæå íå ôóíкöіоíóº, тоìó що 
ìàº áàãàтоìілüéоííі коìóíàлüíі áорãè, à тоìó від
клþ÷åíèé від åлåктроïоñтà÷àííÿ [12, ñ.12].

Авіàáóдівíèöтво ñкоротèлоñÿ до ìіíіìóìó: 
ó 2014 роöі «Аíтоíов» вèïóñтèв трè літàкè, ó 
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2015 роöі – двà. Хàрківñüкèé àвіàöіéíèé çàвод 
ïроñтоþº вæå дрóãèé рік, à áорãè ïо çàрïлàті до
ñÿãлè 87 ìлí. ãрí. Підïрèºìñтвà õіìïроìó ïрà
öþþтü íà 10–20% ñво¿õ ïотóæíоñтåé. Ó трàдè
öіéíоìó çàíåïàді çíàõодèтüñÿ íàôтоïåрåроáкà. 
Ç øåñтè íàôтоïåрåроáíèõ çàводів ó çàкоíñåрво
вàíоìó ñтàíі çíàõодÿтüñÿ ï’ÿтü. Нàдворíÿíñüкèé, 
Дроãоáèöüкèé тà Хåрñоíñüкèé çàводè çóïèíåíі ó 
2005–2007 рокàõ. Одåñüкèé тà Ліñè÷àíñüкèé 
НПÇ çóïèíåíі ó 2014 р., ïрè÷оìó оñтàííіé íàлå
æèтü «Ðоñíàôті», çàкоíñåрвовàíèé ïіñлÿ àртè
лåріéñüкоãо оáñтрілó [12, ñ.13].

Авторè Аíàлітè÷íо¿ доïовіді доõодÿтü тàко
ãо óçàãàлüíþþ÷оãо вèñíовкó ñтоñовíо åволþ
öі¿ ìàкроñтрóктóрíèõ ïàрàìåтрів вèроáíèöтвà в 
Óкрà¿íі óïродовæ áілüø íіæ ÷вåрті ñтоліттÿ дåр
æàвíо¿ íåçàлåæíоñті. Мàкроñтрóктóрà вèроáíè
öтвà Óкрà¿íè, ïорÿд іç ñлідóвàííÿì ïоçèтèвíоìó 
ñвітовоìó трåíдó çроñтàííÿ ÷àñткè ñåкторó ïо
ñлóã ó вèроáíèöтві, çàçíàлà іñтотíèõ дåôорìàöіé, 
ïов’ÿçàíèõ іç øвèдкèì çàíåïàдоì ïроìèñловоãо 
вèроáíèöтвà, оñоáлèво оáроáíо¿ ïроìèñловоñ
ті, вèроáíèöтвà ìàøèí тà оáлàдíàííÿ, тà íåïро
ïорöіéíèì роçроñтàííÿì àãрàрíоãо ñåкторó тà 
ñåкторó ç вèроáíèöтвà ïродоволüñтвà. Цå º ñвід
÷åííÿì ïроöåñó ñтрóктóрíоãо ñïрощåííÿ åкоíо
ìікè тà ¿¿ íàáлèæåííÿ до ñтрóктóрíèõ õàрàктå
рèñтèк ìåíø роçвèíóтèõ крà¿í ñвітó [11, ñ.13]. Ці 
ïроöåñè оñоáлèво çàãоñтрèлèñü в оñтàííі рокè 
ïіñлÿ àíåкñі¿ Ðоñіºþ Крèìó тà роçãортàííÿ воºí
íèõ діé íà Сõоді Óкрà¿íè.

Прè÷èíè çàíåïàдó åкоíоìікè Óкрà¿íè. Â Óкрà¿
íі ç 1994 р. рåàліçóºтüñÿ ìодåлü рåôорìóвàííÿ 
íàöіоíàлüíо¿ åкоíоìікè, çоріºíтовàíà íà çàдо
волåííÿ ïотрåá вåлèкоãо кàïітàлó, ÿкèé ñôорìó
вàвñÿ ó рåíтооріºíтовàíèõ ãàлóçÿõ, що çàãàлü
ìóвàло ïроöåñè оíовлåííÿ оñíовíоãо кàïітàлó і 
çроáèло Óкрà¿íó ñèровèííèì ïрèдàткоì ïåрåдо
вèõ крà¿í ñвітó [4, ñ. 6]. Йдå ïроöåñ ïоãлèíàííÿ 
крà¿íè трàíñíàöіоíàлüíèì кàïітàлоì, дåрæàвà 
втрà÷àº оñíовíó ÷àñтèíó ñвоãо ñóвåрåíітåтó – 
åкоíоìі÷íó, ïåрåтворþþ÷èñü іç ñóá’ºктà íà оá’ºкт 
ìіæíàродíèõ відíоñèí [12, ñ.13].

Сåрåд відоìèõ åкоíоìіñтів, ÿкі íàãолоøóþтü íà 
тоìó, що ãоловíà ïрè÷èíà крèçè в Óкрà¿íі ïолÿãàº в 
ïолітèöі øвèдко¿, íåïідãотовлåíо¿ і íåïродóìàíо¿ іí
тåãрàöі¿ віт÷èçíÿíо¿ åкоíоìікè в ñèñтåìó ìіæíàрод
íоãо роçïоділó ïрàöі, ìоæíà íàçвàтè ïроôåñорà 
Â.Г.Гåрàñèì÷óкà, колèøíüоãо Міíіñтрà åкоíоìікè 
Óкрà¿íè Â.І.Сóñловà, çàñтóïíèкà дèрåкторà Іíñтè
тóтó åкоíоìікè НАН Óкрà¿íè А.А.Грèöåíкà [13;14]. 
Сåрåд ïрè÷èí тàкоæ вàæлèво çãàдàтè: рåàліçàöіþ 
ïолітèкè рèíковоãо ôóíдàìåíтàліçìó, вèкрèвлå
íèé ïоãлÿд íà дåрåãóлÿöіþ é ïрèвàтèçàöіþ, ôàíà
тè÷íó ôіñкàлüíó коíñолідàöіþ, íåвèïрàвдàíі крå
дèтè, çдіéñíåííÿ оáìåæåíо¿ ìоíåтàрíо¿ ïолітèкè 
Нàöіоíàлüíоãо áàíкó [5]. 

Слід врàõовóвàтè é тå,що відïовідíо до доñÿãíó
тèõ доìовлåíоñтåé ìіæ крà¿íàìè–÷лåíàìè СНД, 
Óкрà¿íà ïо÷èíàлà ñвоº ñàìоñтіéíå іñíóвàííÿ çà 
відñóтíоñті áóдü–ÿкèõ áорãовèõ çоáов’ÿçàíü, 
ÿкі ç ÷àñоì ñтàлè длÿ íå¿ õàрàктåрíèì ÿвèщåì, 
ïро що ñвід÷èтü дèíàìікà вàловоãо çовíіøíüо
ãо áорãó, роçìір ÿкоãо çáілüøèвñÿ ïіñлÿ ãлоáàлü
íо¿ крèçè 2008–2009 рр., à роçìір íоìіíàлüíо
ãо ÂÂП ріçко çìåíøèвñÿ (тàáл. 1).

Отæå, ó÷àñтü Óкрà¿íè ó íåоліáåрàлüíіé ãлоáàлі
çàöі¿ øлÿõоì вïровàдæåííÿ ó æèттÿ рåкоìåíдà
öіé Âàøèíãтоíñüкоãо коíñåíñóñó ïрèíåñлà ¿é, ÿк і 
áàãàтüоì іíøèì крà¿íàì ñвітó, ïоãірøåííÿ åкоíо
ìі÷íоãо ñтàíó, що оñоáлèво вèрàçíо ïроÿвèлоñÿ 
ó рåçóлüтàтàõ íàñлідків длÿ íå¿ ïåрøо¿ ãлоáàлüíо¿ 
крèçè 2008–2009 рр. Тоìó в÷åíі Óкрà¿íè ìàþтü 
ïоñèлèтè ñвоþ ó÷àñтü в оáґрóíтóвàííі íåоáõід
íоñті відìовè від íåоліáåрàлüíо¿ ïàрàдèãìè ãло
áàліçàöі¿ і ïåрåõодó до ¿¿ ñоöіàлüíо¿ ïàрàдèãìè, до 
ãлоáàліçàöі¿ «ç лþдñüкèì оáлè÷÷ÿì».

Соöіàлüíі àñïåктè óдоñкоíàлåííÿ рèíково¿ ìо
дåлі åкоíоìікè Óкрà¿íè. Лоãі÷íèì íàñлідкоì ïо
ãірøåííÿ åкоíоìі÷íоãо ñтàíó Óкрà¿íè º óñклàд
íåííÿ ріøåííÿ ïроáлåìè àдàïтàöі¿ Óкрà¿íè до 
ñоöіàлüíèõ ñтàíдàртів ЄС. С.Â.Сідåíко çàçíà÷àº, 
що çàрàç çà рівíåì ñвоãо ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷
íоãо роçвèткó, çрілоñті рèíковèõ відíоñèí тà іí
ñтèтóтів дåìокрàті¿ Óкрà¿íà çíà÷íо відñтàº íå 
лèøå від ÿдрà ЄС, àлå é від íовèõ ÷лåíів – крà

Таáлиця 1. Динаміка ÂÂП і валового зовнішнüого áоргу Óкраїни, млн. дол. США

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ÂÂП 107753142719179992117228136419163160175781183310131805 90615 93270
Борã 54512 79955 101659103396117343126236135065142079126308118729113518

Джерело: Динаміка валового зовнішнього боргу і ВВП України з 2006 по 2017 рр.
Режим доступу: https://index.minfin.com.ua
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¿í Цåíтрàлüíо–Сõідíо¿ Євроïè, і длÿ іíтåãрàöі¿ 
Óкрà¿íè в åкоíоìі÷íèé і ñоöіàлüíèé ïроñтір ЄС 
íåоáõідíо ïодолàтè роçрèв çà áàãàтüìà ïàрà
ìåтрàìè. І íàвітü ÿкщо á вдàлоñÿ øвèдко ïåрå
áóдóвàтè ìодåлü ñвоãо åкоíоìі÷íоãо роçвèткó 
íà çрàçок íàéáілüø óñïіøíèõ крà¿í ЄС, то ïодо
лàтè öåé роçрèв в короткі тåрìіíè íå вдàñтüñÿ. 
Тàк, çà роçрàõóíкàìè ôàõівöів, çà оïтèìіñтè÷íо
ãо ñöåíàріþ íàвітü áілüø óñïіøíèì крà¿íàì–íо
вèì ÷лåíàì ЄС длÿ ïодолàííÿ öüоãо роçрèвó íå
оáõідíо, íàïрèклàд, Чåñüкіé Ðåñïóáліöі íå ìåíøå 
12 років, Словà÷÷èíі – 19, Óãорщèíі і Словåíі¿ – 
20, à Полüщі – 22 рокè. Тоìó ïоïåрåдó, – роáèтü 
вèñíовок С.Â.Сідåíко, – вàæкèé і трèвàлèé ïро
öåñ àдàïтàöі¿ до óìов Євроñоþçó і рåçóлüтàт éоãо 
çàлåæèтü íå лèøå від вèõідíо¿ вåлè÷èíè роçрèвó, 
àлå і від íèçкè іíøèõ óìов – ìàñøтàáів і åôåк
тèвíоñті íàöіоíàлüíоãо ôіçè÷íоãо і лþдñüкоãо 
кàïітàлó, åкоíоìі÷íо¿ і ñоöіàлüíо¿ ïолітèкè óрÿдó 
тощо [15, ñ.187]. І длÿ оöіíкè ïåрñïåктèв íàáлè
æåííÿ до ºвроïåéñüкèõ ñоöіàлüíèõ ñтàíдàртів 
ïроïоíóº ïорівíþвàтè іíдåкñ лþдñüкоãо роçвè
ткó в ЄС тà Óкрà¿íі. Нàвітü áåç тàкоãо ïорівíÿí
íÿ ïро ñтàí ñïрàв ãоворÿтü дàíі, ïодàíі ó тàáл.2.

Âідñтàþтü в Óкрà¿íі і рівíі доõодів ïрàöівíèків. 
Тàк, çà дàíèìè ОÅСÐ, ïèтоìà вàãà оïлàтè ïрàöі 
ó ÂÂП ñтàíовèтü в крà¿íàõ ЄС 60–65%, Кàíàді 
– áлèçüко 50%, Âåлèкіé Брèтàíі¿ – 56%, США – 
58%, Яïоíі¿ – 75%, à в Óкрà¿íі (2007) – 44,6%, 
çàãоñтрèлàñÿ ïроáлåìà ñоöіàлüíо¿ íåрівíо
ñті [15, ñ. 194]. Â Óкрà¿íі çàãоñтрèлàñÿ ïроáлå
ìà áідíоñті тà åìіãрàöі¿, çокрåìà ìолоді і квàлі
ôіковàíèõ ñïåöіàліñтів тà íàóковöів. Тàк, лèøå çà 
ïåрøå ïіврі÷÷ÿ 2015 р. ç Óкрà¿íè до Полüщі íà 
роáотó åìіãрóвàло 411 тèñ. óкрà¿íöів [5]. Ó лþто
ìó 2017 р. Дåрæàвíà ñлóæáà çàéíÿтоñті ïовідо
ìèлà, що çà кордоíоì ïрàöþþтü 5 ìлí. óкрà¿íöів. 
Ç óрàõóвàííÿì ÷èñåлüíоñті роáо÷о¿ ñèлè в íàøіé 
крà¿íі (áлèçüко 18 ìлí.) вèõодèтü, що, ÿк ìіíіìóì, 
трåтèíà ç íèõ íå ìоæóтü çíàéтè ãідíó (àáо вçàãàлі 
ÿкóñü) роáотó ó ñåáå íà Бàтüківщèíі [16, ñ. 102].

Оñоáлèвó ñтóрáовàíіñтü вèклèкàº вè¿çд çà кор
доí ç ìåтоþ íàв÷àííÿ ìолоді, àдæå íàñлідкоì ñтàº 
втрàтà ìолодоãо оñві÷åíоãо ïоколіííÿ – ìàéáóт
íüоãо Óкрà¿íè. Тоìó ó öілоìó ÿк åкоíоìі÷íà, тàк і 

ñоöіàлüíà ñклàдові, що õàрàктåрèçóþтü ñó÷àñíèé 
ñтàí ó÷àñті Óкрà¿íè ó ïроöåñàõ ãлоáàліçàöі¿, вè
клèкàþтü çàíåïокоºííÿ і ïотрåáóþтü корåãóвàííÿ 
длÿ ïодолàííÿ Óкрà¿íоþ тоãо ñтàтóñó ñèровèííо
ãо ïрèдàткà, ÿкèé ïокè що длÿ íå¿ º тèïовèì.

Ðåàáілітóвàтè і одåрæàвèтè довãоñтроковå 
óïрàвліííÿ åкоíоìікоþ. Скорåãóвàтè ñоöіàлüíо–
åкоíоìі÷íі ïроöåñè в óìовàõ діþ÷о¿ íåоліáåрàлüíо¿ 
ãлоáàліçàöі¿ íåоáõідíо øлÿõоì відìовè від ідåоло
ãі¿ тà íèçкè ïорàд Âàøèíãтоíñüкоãо коíñåíñóñó і 
вèвàæåíо¿ ñïівïрàöі ç éоãо ïрàктè÷íèì ïровідíè
коì ó æèттÿ – МÂФ, íà що öілкоì ñлóøíо і íàó
ково докàçово вкàçóº íàродíèé дåïóтàт Óкрà¿íè 
(ÐПЛ), Головà Коìітåтó Âåрõовíо¿ Ðàдè Óкрà¿íè ç 
ïèтàíü ïроìèñлово¿ ïолітèкè тà ïідïрèºìíèöтвà, 
ïрåçèдåíт Óкрà¿íñüко¿ àñоöіàöі¿ Ðèìñüкоãо клóáó, 
к.å.í. Â.Гàлàñþк [17]. Тоáто, íåоáõідíèì ñтàº ко
рåãóвàííÿ ó÷àñті Óкрà¿íè ó ïроöåñàõ ãлоáàліçàöі¿, 
ïоñèлåííÿ ó íèõ ролі тà вèвàæåíоñті дåрæàвíèõ 
ріøåíü, вèõодÿ÷è іç íàöіоíàлüíèõ іíтåрåñів.

Нà корèñтü íåоáõідíоñті корåãóвàííÿ ó÷àñ
ті Óкрà¿íè в ïроöåñàõ ãлоáàліçàöі¿ ñвід÷èтü Аíà
літè÷íà доïовідü, ïідãотовлåíà ïід кåрівíèöтвоì 
вèдàтíоãо в÷åíоãо–ìіæíàродíèкà, ÷лåíà–ко
рåñïоíдåíтà НАН Óкрà¿íè Â.Ð.Сідåíкà. Автор íà
ãàдóº, що ó ñвіті роçãортàþтüñÿ ïроöåñè кàрдè
íàлüíèõ тåõíолоãі÷íèõ çìіí, ÿкі отрèìàлè íàçвó 
Чåтвåрто¿ ïроìèñлово¿ рåволþöі¿. Тàк, óïродовæ 
íàéáлèæ÷èõ двоõ–трüоõ дåñÿтèлітü íові тåõíо
лоãі¿ вïровàдæóвàтèìóтüñÿ ó вèроáíèöтво, кàр
дèíàлüíо çìіíþþ÷è åкоíоìікó, ïрè÷оìó ôàктор 
÷àñó ¿õ вïровàдæåííÿ відіãрàвàтèìå вèріøàлü
íó ролü. Çàãоñтрþºтüñÿ, ïо–ïåрøå, ïроáлåìà 
ñтрóктóрíо¿ íåàдåквàтíоñті åкоíоìікè Óкрà¿íè, 
à, ïо–дрóãå, ролü дåрæàвè тà áіçíåñ–åлітè ó çà
ïровàдæåííі íовèõ тåõíолоãіé і çìіíі ñтрóктóрè 
åкоíоìікè. Підкрåñлþºтüñÿ, що ó ñвітовіé åкоíо
ìі÷íіé іñторі¿ ñтрóктóрíо–тåõíолоãі÷íі çрóøåííÿ 
ìàéæå íіколè íå відáóвàлèñÿ íà оñíові ïоñтóлà
тів ñó÷àñíоãо íåоліáåрàліçìó. Пàñèвíà ролü дåр
æàвè тà íàöіоíàлüíо¿ áіçíåñ–åлітè çà тàкèõ óìов 
ìоæå ïрèçвåñтè до ôàтàлüíèõ íàñлідків [11].

Çàçíà÷èìо, що Боãдàí Гàврèлèøèí ïідñóìóвàв 
ó ñтàтті, що вèõовàííÿ ñïрàвæíüо¿ ïолітè÷íо¿ ïà
тріотè÷íо¿ åлітè º клþ÷овèì çàвдàííÿì ñüоãод

Таáлиця 2. Óкраїна у рейтингу людсüкого розвитку
1990 2010 2015 2016

Міñöå 45 69 81 84
Джерело: UNDP. Human Development Report 1990, 2010, 2015, 2016.
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íіøíüоãо дíÿ, відïовіддþ íà ті вèклèкè, ÿкі дàº 
ñó÷àñíà доáà [1]. Пèтàííÿ ñтрóктóрíо¿ трàíñôор
ìàöі¿ åкоíоìікè Óкрà¿íè, ïодолàííÿ ¿¿ íåàдåквàт
íоñті ñтàº åкçèñтåíöіéíèì: áóтè ÷è íå áóтè. Óкрà
¿íà ïотрåáóº ïåрåворотó ó ñтàвлåííі до ïèтàííÿ 
åкоíоìі÷íоãо роçвèткó. Пåрåворот, íàñàìïåрåд, 
ó ìåíтàлüíоñті ñóá’ºктів рèíково¿ діÿлüíоñті, длÿ 
ÿкèõ іííовàöіéíіñтü ñтàº ãоловíоþ ïåрåдóìовоþ 
вèæèвàííÿ. І ïåрåворот ó ìåíтàлüíоñті дåрæàв
íèõ ñлóæáовöів, дотè÷íèõ до ïèтàíü рåãóлþвàííÿ 
åкоíоìі÷íо¿ діÿлüíоñті, длÿ ÿкèõ ãоловíèì крè
тåріºì в оöіíöі åкоíоìі÷íо¿ ïолітèкè ìàþтü ñтà
тè рåàлüíі ñтрóктóрíі çрóøåííÿ ó íàïрÿìі ïріо
рèтåтíоãо роçвèткó ñó÷àñíèõ тåõíолоãіé і вèдів 
діÿлüíоñті, що º ¿õ íоñіÿìè.

По–ïåрøå, ріøåííÿ öèõ çàдà÷ ïотрåáóº 
оá’ºктèвíо і áåç ідåолоãі÷íèõ ïрèкрàñ вèçíà÷èтè 
тó трàºкторіþ ñтрóктóрíо¿ åволþöі¿, ÿкó ïроéøлà 
Óкрà¿íà від ïо÷àткó íåçàлåæíоñті ïо öåé ÷àñ.

По–дрóãå, íåоáõідíо тàкоæ оá’ºктèвíо вèçíà
÷èтè ãоловíі ôàкторè ãàлüìóвàííÿ íåоáõідíèõ 
åкоíоìіöі крà¿íè іííовàöіéíо ñïрÿìовàíèõ ñтрóк
тóрíèõ çрóøåíü, ÿкі вåдóтü до ñтрóктóрíоãо ñïро
щåííÿ і íàвітü до ñтрóктóрíо¿ дåãрàдàöі¿.

По–трåтº, ïотріáíо вèçíà÷èтè ті ñоöіàлüíо–
åкоíоìі÷íі ôорìè, ÿкі в ïрèíöèïі çдàтíі çàïóñтèтè 
ïроöåñ çíà÷íо¿ іíтåíñèôікàöі¿ іííовàöіé і відïовід
íèõ ñтрóктóрíèõ çìіí в åкоíоìіöі крà¿íè, ïåрåдáà
÷àþ÷è, що вікíо ìоæлèвоñтåé длÿ тàкèõ çìіí íå 
áóдå відкрèтèì áåçìåæíо довãо [11, ñ. 6–8].

Слід оñоáлèво ïідкрåñлèтè вàæлèвіñтü óñвідоì
лåííÿ íåìèíó÷оñті колоñàлüíèõ íåãàтèвíèõ íà
ñлідків ïродовæåííÿ ïрàктèкè íåõтóвàííÿ довãо
ñтроковèìè оріºíтèрàìè роçвèткó і àкöåíтóвàтè 
íà íåоáõідíоñті рåàліçàöі¿ ñтрàтåãі÷íо оріºíтовà
íо¿ åкоíоìі÷íо¿ ïолітèкè, íà ôорìóвàííі ñвоºрідíо¿ 
«кóлüтóрè довãоñтроковоñті». Авторàìè доïовіді 
рåàáілітóºтüñÿ довãоñтроковå óïрàвліííÿ åкоíо
ìі÷íèìè ïроöåñàìè, àдæå çàìіñтü ïолітèкè оáвàлü
íо¿ тà ïовàлüíо¿ дåрåãóлÿöі¿ ïроïоíóºтüñÿ ïолітèкà 
роçóìíоãо дåрæàвíоãо рåãóлþвàííÿ довãоñтроко
вèõ åкоíоìі÷íèõ ïроöåñів [11, ñ. 118–120].

Оïтèìіçóвàтè çовíіøíüоåкоíоìі÷íі çв’ÿçкè 
Óкрà¿íè. Çовíіøíüоторãовåлüíі оïåрàöі¿ ç то
вàрàìè ó 2016 р. Óкрà¿íà çдіéñíþвàлà ç ïàрт
íåрàìè іç 226 крà¿í ñвітó. Åкñïортóвàлè товàрè 
до 198 крà¿í ñвітó, іìïортóвàлè – іç 207 крà¿í. 
Åкñïорт товàрів ó 2016 р. ñтàíовèв 36,3 ìлрд. 
дол. США тà çìåíøèвñÿ íà 4,6% ïротè оáñÿãó 
2015 р. тà íà 32,5% ïротè оáñÿãó 2014 р., іì

ïорт товàрів – 39,2 ìлрд. дол., тà çáілüøèвñÿ íà 
4,6% і çìåíøèвñÿ íà 27,9% відïовідíо. Чàñт
кà крà¿í ЄС ó ïорівíÿííі ç 2015 р. çáілüøèлàñü і 
ñтàíовèлà в åкñïорті 37,1%, в іìïорті – 43,7% (ó 
2014 р. – 31,5% тà 38,7%).

Ó ñтрóктóрі товàрíоãо åкñïортó ó 2016 р. ïåрå
вàæàлè ÷орíі ìåтàлè – 19,9% від çàãàлüíоãо оá
ñÿãó, çåрíові кóлüтóрè – 16,7%, æèрè тà олі¿ твà
рèííоãо àáо роñлèííоãо ïоõодæåííÿ – 10,9%, 
åлåктрè÷íі ìàøèíè – 5,7%, рóдè, øлàкè é çо
лà – 5,4%, ìåõàíі÷íі ìàøèíè – 4,3% тà íàñіííÿ і 
ïлодè оліéíèõ роñлèí – 4,2% [18, ñ. 9]. Продóкöіÿ 
АПК ñклàдàлà 42%, ÷орíі ìåтàлè і вèроáè ç íèõ – 
22,9%, рàçоì – 64, 9%, тоáто ïродóкöіÿ ç íèçü
коþ ÷àñткоþ додàíо¿ вàртоñті, öіíè íà ÿкó çíà÷íо 
колèвàþтüñÿ. Доñлідíèкàìè åкñïортó Óкрà¿íè çà
çíà÷àºтüñÿ, що оñíовíі товàрíі ãрóïè віт÷èçíÿ
íоãо åкñïортó ç 2012 р. çíà÷íо ïодåøåвøàлè: 
çåрíові кóлüтóрè – íà 36,1%, æèрè і ìàñло – íà 
29,4%, ÷орíі ìåтàлè – íà 38,5%, вèроáè ç íèõ – 
íà 25,5%. Çà роçрàõóíкàìè, тåíдåíöіÿ дèíàìікè 
öіí íà вкàçàíó ïродóкöіþ çáåрåæåтüñÿ ïрèíàéìíі 
до 2020 р., à отæå, віт÷èçíÿíèé åкñïорт çà óìо
вè çáåрåæåííÿ тàко¿ ñтрóктóрè áóдå дåøåвøà
тè, à крà¿íà íåñтèìå çáèткè [19, ñ. 35–36]. Ав
торè íàвåдåíèõ дàíèõ ввàæàþтü, що, ïо÷èíàþ÷è 
ç 2005 р., àãрàрíèé ñåктор åкоíоìікè ñтàв «ло
коìотèвоì» çовíіøíüо¿ торãівлі, õо÷à віí íå ïрåд
ñтàвлåíèé íà ñвітовèõ рèíкàõ ïродóкöіºþ øèроко
ãо àñортèìåíтó, à Óкрà¿íà ïотрàïèлà ó ñèровèííó 
àãрàрíó çàлåæíіñтü («àãрàрíà ïàñткà»), що ñïрè
÷èíÿº çíà÷íå ñïрощåííÿ ïроìèñловоñті тà, ÿк íà
ñлідок, ïрèìітèвíèé тà íååôåктèвíèé åкñïорт. Нà 
¿õíþ дóìкó, щоá вèáрàтèñÿ ç öіº¿ «ïàñткè», трåáà 
іíдóñтріàліçóвàтè àãрàрíó ñôåрó.

Сàлüдо торãівлі товàрàìè ó 2016 р. ñтàíовèло 
від’ºìíі 2,9 ìлрд. дол. США. Çовíіøíÿ торãівлÿ 
ç крà¿íàìè СНД від÷óтíо ïоñлàáèлàñÿ, åкñïорт 
до íèõ ó 2016 р. ïорівíÿíо ç 2015 р. ñкоротèвñÿ 
íà 23%, іìïорт – íà 18%. Çовíіøíüоåкоíоìі÷íà 
ñïівïрàöÿ ç крà¿íàìè ЄС, íàвïàкè, ïоæвàвèлàñÿ. 
Åкñïорт до ЄС çріñ íà 3,7%, іìïорт çвідтè – íà 
12% ïротè ïоïåрåдíüоãо рокó [20, ñ. 59].

Про óñклàдíåííÿ åкоíоìі÷íоãо ñтàíó Óкрà¿íè 
ñвід÷àтü тàкі дàíі (тàáл. 3).

Óкрà¿íà áåрå àктèвíó ó÷àñтü ó ñó÷àñíèõ іíтå
ãрàöіéíèõ ïроöåñàõ. Тàк, íàïрèклàд, вæå ïідïèñà
íо óãодè ïро ñтворåííÿ çоí вілüíо¿ торãівлі (ÇÂТ) ç 
крà¿íàìè ЄАÂТ, СНД, ГÓАМ, à тàкоæ ãлèáоко¿ вñå
оõоïлþþ÷о¿ çоíè вілüíо¿ торãівлі (ГÂÇÂТ) ç крà¿íà
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ìè ЄС. Одíàк, в óìовàõ ïоãірøåííÿ åкоíоìі÷íèõ 
відíоñèí ç Ðоñіºþ, вèщåçàçíà÷åíі іñíóþ÷і іíтåãрà
öіéíі çв’ÿçкè крà¿íè íå çìоãлè коìïåíñóвàтè втрà
тè. Çроçóìіло, що длÿ Óкрà¿íè çàвдàííÿ çíàéтè 
ñïоæèвà÷ів íåрåàліçовàíо¿ ïродóкöі¿ – öå ïроáлå
ìà çáåрåæåííÿ вèñокотåõíолоãі÷íèõ вèроáíèöтв і 
відïовідíèõ вèñококвàліôіковàíèõ кàдрів, вèріøèтè 
ÿкó доïоìоæå çíàõодæåííÿ íовèõ рèíків çáóтó öіº¿ 
ïродóкöі¿ øлÿõоì роçвèткó іíтåãрàöіéíèõ ïроöåñів, 
çокрåìà ç крà¿íàìè Âåлèко¿ Сõідíо¿ Аçі¿ тà АТÐ.

Слід відçíà÷èтè, що Óкрà¿íà óñïіøíо åкñïор
тóº товàрè до дåÿкèõ крà¿í Аçі¿ тà Півíі÷íо¿ Аô
рèкè. Пåвíі ìоæлèвоñті ïоñèлåííÿ торãовåлüíèõ 
çв’ÿçків Óкрà¿íè ç öèìè крà¿íàìè ìоæíà о÷ікó
вàтè вíàñлідок ¿õ ó÷àñті ó ñтворåííі торãовåлü
íèõ ìåãàáлоків, íà що àрãóìåíтовàíо вкàçóþтü ó 
ñво¿õ роáотàõ І.Ю.Гóæвà і І.Â.Óñ [21; 22].

Порÿд іç ïоøèрåííÿì åкñïортó íà ïèлüíó óвà
ãó çàñлóãовóº рåàліçàöіÿ трàíçèтíоãо ïотåíöіàлó 
Óкрà¿íè [23], оñоáлèво øлÿõоì ó÷àñті ó ìåãàïро
åкті Новоãо øовковоãо øлÿõó, рåàліçàöіÿ ÿкоãо 
відкрèвàº длÿ Óкрà¿íè ÷èìàлі åкоíоìі÷íі ìоæлè
воñті, íàñàìïåрåд ó коíтåкñті ïроклàдàííÿ трàí
ñïортíèõ корèдорів і ïоñтà÷àííÿ àçіàтñüкèõ то
вàрів длÿ крà¿í Євроïè [24]. Пåвíèé іíтåрåñ длÿ 
çовíіøíüоторãовåлüíо¿ ïолітèкè Óкрà¿íè ìо
æå ñтàíовèтè і вèкорèñтàííÿ ïрèõовàíèõ торãо
вåлüíèõ áàр’ºрів роçвèíóтèìè крà¿íàìè [25].

Тоìó öілкоì лоãі÷íо діéтè тàкоãо вèñíовкó: врà
õовóþ÷è ñвоº óíікàлüíå ãåоãрàôі÷íå роçтàøóвàí
íÿ, íàÿвíіñтü довãотрèвàлоãо доñвідó торãовåлü
íо–åкоíоìі÷íèõ відíоñèí ç крà¿íàìè Сõодó і Çàõодó, 
роçвèток ГÂÇÂТ ç ЄС, ó÷àñтü ó ôóíкöіоíóвàííі öіло¿ 

íèçкè рåãіоíàлüíèõ іíтåãрàöіéíèõ оá’ºдíàíü і ïідïè
ñàíèõ ÇÂТ, що оõоïлþþтü ïоíàд 45 крà¿í, Óкрà¿
íà ìàº вèкорèñтàтè ñвіé ãåоïолітè÷íèé øàíñ ñтàтè 
вàæлèвоþ лàíкоþ оá’ºдíàííÿ Сõодó і Çàõодó, íà що 
дàвíо вкàçóвàв Âолодèìèр Ðоìàíовè÷ Сідåíко.

Ðоçãлÿдàþ÷è ріçíі вàріàíтè ïоçèöіоíóвàí
íÿ Óкрà¿íè в ºвроïåéñüкоìó тà ãлоáàлüíоìó 
åкоíоìі÷íоìó ïроñторі é вåкторè åволþöі¿ ЄС, 
Â.Ð.Сідåíко доõодèтü вèñíовкó, що íàéоïтè
ìàлüíіøèì ôорìàтоì ïоçèöіоíóвàííÿ Óкрà¿íè º 
ролü «ìоñтó», що ñлóãóº лàíкоþ ó ïоºдíàííі øè
рокоãо ºвроïåéñüкоãо і ºвро–àçіàтñüкоãо åкоíо
ìі÷íèõ ïроñторів, і доçволÿº Óкрà¿íі вèкорèñтовó
вàтè одíо÷àñíо ïåрåвàãè, çàклàдåíі ó çàõідíоìó 
тà ñõідíоìó вåкторàõ рåãіоíàлüíо¿ іíтåãрàöі¿ [26, 
ñ. 349,357]. Оñоáлèвó óвàãó Óкрà¿íà ìàº çвåртà
тè íà роçвèток ñтрàтåãі÷íèõ відíоñèí ç Кèтàºì é 
ïрèéíÿтè ó÷àñтü ó іíіöіéовàíоìó і ôіíàíñовàíоìó 
íèì ïроåкті «Одèí ïоÿñ – одèí øлÿõ» [27].

Сó÷àñíèé ñтàí åкоíоìікè Óкрà¿íè ïідтвåрдæóº 
тå, що çíà÷åííÿ дåрæàвíоãо ñåкторó в ïроöåñі 
вèріøåííÿ ãлоáàлüíèõ ïроáлåì çроñтàº, à éоãо 
ôóíкöі¿ çìіíþþтüñÿ ïід тèñкоì óÿвлåíü ïро ïо
ñтіíдóñтріàлüíå ñóñïілüñтво. Нåвдàлà ïолітèкà 
кàрàºтüñÿ відтокоì кàïітàлó, çáілüøåííÿì відñо
тків ïо крåдèтàõ тà вåлèкèìè рåàлüíèìè кóрñо
вèìè колèвàííÿìè, óñïіøíà ïолітèкà íàãородæó
ºтüñÿ ãотовíіñтþ до вåдåííÿ влàñíоãо áіçíåñó, 
ïрèтокоì кàïітàлó ç–çà кордоíó, ïоñтіéíо íèçü
кèìè відñоткàìè ïо крåдèтàõ тà ñтàáілüíоþ вàр
тіñтþ вàлþтè. Çвідñè öілкоì лоãі÷íèì вèãлÿдàº і 
вèñíовок ïро тå, що дåрæàвíèé ñåктор ìàº вñтó
ïàтè в ñтрàтåãі÷íå ïàртíåрñтво ç ïрèвàтíèì 

Таáлиця 3. Основні соціалüно–економічні ïоказники Óкраїни
2010 2013 2014 2015 2016

Нàñåлåííÿ, ìлí. оñіá 46,0 45,6 45,4 42,9 42,8
Ðівåíü áåçроáіттÿ íàñåлåííÿ, відñотків до åкоíоìі÷íо 
àктèвíоãо íàñåлåííÿ ó ïрàöåçдàтíоìó віöі 8,8 7,7 9,7 9,5 9,7

Сåрåдíüоìіñÿ÷íà íоìіíàлüíà çàроáітíà ïлàтà 
øтàтíèõ роáітíèків, ãрí. 2239 3265 3480 4195 5183

Сåрåдíіé кóрñ ãрèвíі (çà ïåріод) 
çà 100 дол. США*, ãрí. 793,56 799,30 1188,67 2184,47 2555,13

Сåрåдíüоìіñÿ÷íà íоìіíàлüíà çàроáітíà ïлàтà 
øтàтíèõ роáітíèків, дол. США 282,146 408,482 292,764 192,037 202,847

Іíдåкñ ñïоæèв÷èõ öіí тà öіí вèроáíèків (ãрóдåíü 
до ãрóдíÿ ïоïåрåдíüоãо рокó), % 109,1 100,5 124,9 143,3 112,4

Іíдåкñ öіí вèроáíèків ïроìèñлово¿ ïродóкöі¿ (ãрó
дåíü до ãрóдíÿ ïоïåрåдíüоãо рокó), % 118,7 101,7 131,8 125,4 135,7

Джерело: Україна у цифрах 2016. Статистичний збірник. – К., 2017. – 240 с.; Статистичний щорічник України 
за 2011 рік. – К.: «Август Трейд», 2012. – 558 с.; *Статистика НБУ. Офіційний курс гривні (середній за період) 
за 100 дол. США. Середньорічні офіційні курси валют НБУ.
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ñåктороì [28, ñ.180–181, 192; 29]. Тоìó ìоæ
íà ввàæàтè, що çàïоçè÷åííÿ Óкрà¿íоþ в ïроöåñі 
ñïівроáітíèöтвà ç Кèтàºì éоãо доñвідó óïрàвліí
íÿ íàродíèì ãоñïодàрñтвоì доïоìоæå вèріøè
тè çàдà÷ó óñïіøíоãо роçвèткó åкоíоìікè Óкрà¿íè.

Тàкèì ÷èíоì, øóкàþ÷è íà Сõоді íові рèíкè çáóтó 
длÿ ñвоº¿ ïродóкöі¿, Óкрà¿íà ïоñèлèтü ñвоþ ролü ó 
çв’ÿçкàõ Çàõідíо¿ Євроïè і Âåлèко¿ Аçі¿ тà АТÐ, ÷о
ìó ìоæå ñïрèÿтè é íàìàãàííÿ ЄС ïоñлàáèтè ñвоþ 
çàлåæíіñтü від США, тèì áілüøå, що íовèé ïрå
çèдåíт США ïокè що çàãàлüìóвàв рåàліçàöіþ 
трàíñкоíтèíåíтàлüíèõ рåãіоíàлüíèõ óãод ТТП тà 
ТТІП. Ó тàкèõ óìовàõ іíтåãрàöіéíі ïотóãè Óкрà¿íè 
ïоñèлÿтü ¿¿ ролü ó ãлоáàлüíèõ ñтрàтåãіÿõ КНÐ, ÿкà 
вïåвíåíо вèñтóïàº ó ролі оñíовíоãо коíкóрåíтà 
ïокè що íåçàïåрå÷íоãо ñвітовоãо ãåãåìоíà США. 

До ãоловíèõ ñôåр двоñтороííüо¿ ñïівïрàöі ìіæ 
Óкрà¿íоþ і Кèтàºì відíоñÿтüñÿ ñілüñüкå ãоñïо
дàрñтво, віéñüково–тåõíі÷íå ñïівроáітíèöтво, 
àвіàöіéíо–коñìі÷íà ãàлóçü åíåрãåтèкà, іíôорìà
öіéíі тåõíолоãі¿, трàíñïорт тà іíôрàñтрóктóрà.

Âрàõовóþ÷è тå, що КНÐ роçãлÿдàºтüñÿ ÿк íåó
ïåрåдæåíèé ïàртíåр, що кåрóºтüñÿ ïрèíöèïàìè 
íåвтрó÷àííÿ, ïовàãè до тåрèторіàлüíо¿ öіліñíоñті, 
ñïівроáітíèöтвà тà ãрè ç íåíóлüовоþ ñóìоþ, ïо
ñлідовíо дотрèìóºтüñÿ ï’ÿтè ïрèíöèïів ìèрíоãо 
ñïівіñíóвàííÿ, ìоæíà áóтè вïåвíåíèì, що ïоñè
лåííÿ іíтåãрàöіéíèõ çв’ÿçків Óкрà¿íè ç Кèтàºì, à 
÷åрåç íüоãо і ç óñіì Сõодоì, ñïрèÿтèìå áåçкоíô
роíтàöіéíоìó роçвèткó іíтåãрàöіéíèõ ïроöåñів ìіæ 
Âåлèкоþ Сõідíоþ Аçіºþ і Çàõідíоþ Євроïоþ. Тèì 
áілüøå, що çà ïåвíèìè ïроãíоçàìè ï’ÿтñотрі÷íà 
ролü Çàõодó ÿк локоìотèвó ãлоáàлüíоãо роçвèткó 
оñлàáíå íà ôоíі àçіàтñüкоãо ãлоáàліçìó, ÿкèé íå
óõèлüíо çроñтàº і ñтàº àíтèïодоì çàõідíоãо ãло
áàліçìó. Лоãі÷íо в тàкоìó коíтåкñті ãлоáàліçóвàтè 
åкоíоìікó Óкрà¿íè ÷åрåç ºвроàтлàíтè÷íó ñèñтå
ìó іíтåãрàöі¿ і вèõід íà рèíкè Кèтàþ, Іíді¿, Аôрèкè, 
Півдåííо¿ Аìåрèкè [30, ñ. 11].

Слід ïоãодèтèñÿ іç ïроïоçèöіºþ àкàдåìікà НАН 
Óкрà¿íè, çàñíовíèкà óкрà¿íñüко¿ øколè ãлоáàліñ
тèкè О.Г.Білорóñà щодо íåоáõідíоñті вèçíàтè é 
рåàліçóвàтè вèріøàлüíó ролü дåрæàвè ó ñтворåííі 
ïåрåдóìов åкоíоìі÷íоãо ïрорèвó ó ÿкоñті ñтрàтå
ãі÷íоãо åкоíоìі÷íоãо іìïåрàтèвó длÿ Óкрà¿íè.

Âисновки
Тàкèì ÷èíоì, ïрèíöèïово оñíовíèì, що íå

оáõідíо ñкорåãóвàтè ó ãоñïодàрñüкоìó ìåõàíіç
ìі Óкрà¿íè, çíàõодæåííÿ ÿкоãо áóло ìåтоþ öі

º¿ ñтàтті, ñлід вèçíà÷èтè ïоñèлåííÿ ролі дåрæàвè 
і оïтèìіçàöіþ çовíіøíüоåкоíоìі÷íèõ çв’ÿçків 
Óкрà¿íè. Сàìå çàвдÿкè ïоñèлåííþ ролі дåрæà
вè і вñтàíовлåííþ оïтèìàлüíèõ çовíіøíüоåко
íоìі÷íèõ çв’ÿçків Óкрà¿íі вдàñтüñÿ вèрвàтèñÿ іç 
àãрàрíо–ñèровèííо¿ ïàñткè і ñтàтè ñó÷àñíоþ іí
дóñтріàлüíоþ тà åкоíоìі÷íо роçвèíóтоþ крà¿
íоþ–іííовàтороì, вèáрàтèñü ç áорãів, ïåрåñтà
тè áóтè доíороì ñèровèíè é тàлàíтів длÿ іíøèõ, 
роçвèíóтè влàñíå вèроáíèöтво і åкоíоìікó.

Âèріøåííÿ дåрæàвоþ ñоöіàлüíèõ ïроáлåì ñóñ
ïілüñтвà, ïокрàщåííÿ ñèñтåìè ôорìóвàííÿ ñó÷àñ
íоãо лþдñüкоãо ïотåíöіàлó ÿк íàéöіííіøоãо кàïітà
лó, ñтворåííÿ длÿ éоãо вèкорèñтàííÿ вèроáíèöтв 
VI–ãо тåõíолоãі÷íоãо óклàдó і çàáåçïå÷åííÿ çдо
ровоãо довкіллÿ ñïрèÿтèìóтü ôорìóвàííþ åко–
ñоöіорèíково¿ åкоíоìікè і роçквітó Óкрà¿íè. Про öå 
ìріÿв вåлèкèé ïàтріот Óкрà¿íè, діéñíèé ÷лåí Нàöіо
íàлüíо¿ àкàдåìі¿ íàóк Óкрà¿íè, ïо÷åñíèé ÷лåí Ðèì
ñüкоãо клóáó – ïрåкрàñíà Лþдèíà Боãдàí Дìèтро
вè÷ Гàврèлèøèí, і ìè ìóñèìо öå çдіéñíèтè!
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Пîстàíîâêà пðîблåìи. Ó відïовідíоñті до 
коíöåïöі¿ ñтàлоãо роçвèткó, вèíèкàº оá’ºктèвíà 
íåоáõідíіñтü тåорåтè÷íоãо ïåрåоñìèñлåííÿ тà 
ïрàктè÷íоãо вèріøåííÿ ïроáлåìè ôіíàíñово¿ çà
лåæíоñті Óкрà¿íè від çовíіøíüо¿ çàáорãовàíоñті 

Àíàліз îстàííіх äîсліäжåíь і публіêà-
цій. Нàóковà тà íàв÷àлüíà літåрàтóрà øèроко 
вèñвітлþº тåоріþ і ïрàктèкó дåрæàвíèõ ôіíàí
ñів в öілоìó і ôіíàíñово¿ çàлåæíоñті çокрåìà. 
Цå дoñлідæåííÿ: М. Брàóíрèãà, С. Âàéíтрàó
áà, О.Д.Âàñèлèкà, А.С. Гàлü÷èíñüкоãо, Х. Дæоí
ñоí, О. Åкñтàéíà, А. Лàôôåрà, А. Лåрíåрà, 
Ð. Мàñãрåéв, Â.О. Стåïàíåíко, М. Фрідìàíà, ÿкі 
ñïрÿìовàíі íà вèÿвлåííÿ ñóтíоñті тà ôорìóвàííÿ 
дåрæàвíоãо áорãó. Пèтàííÿì óïрàвліííÿ дåрæàв
íèì áорãоì ïрèñвÿ÷åíо роáотè Â. А Аíдрóщåí
ко, О. І. Бàрàíовñüкоãо, Т. П. Боãдàí, Н. Â. Çрà
æåвñüко¿, Â. Â. Коçþкà, Г. Â. Кó÷åр, І. О. Лþтоãо, 
Я. Â Оíèщóкà, О. Â. Плотíіковà, О. С. Повàæíоãо, 
О. О. Прóтñüко¿, Â. М. Ðàдіоíово¿, Â. М. Фåдоñовà, 
С. І. Юріÿ тà іí. Протå, íåдоñтàтíüо вèñвітлåíоþ º 
ïроáлåìà àктèвіçàöі¿ вíóтріøíіõ ôіíàíñовèõ рå
çåрвів тà трàíñôорìàöі¿ çàощàдæåíü в іíвåñтèöі¿ 
÷åрåç ñèñтåìó вíóтріøíіõ çàïоçè÷åíü. 

Â доñлідæåííÿõ в÷åíèõ øèроко роçãлÿдàºтü
ñÿ коìïлåкñ ïроáлåì дåрæàвíоãо áорãó одíàк, 
коíöåïтóàлüíо, ç то÷кè çорó ñтàлоãо роçвèткó, 
íå àрãóìåíтóºтüñÿ ріçíèöÿ ìіæ çовíіøíіì тà вíó
тріøíіì áорãоì.

Пîстàíîâêà зàâäàííя. Â дàíіé ñтàтті ïåрå
ñлідóºтüñÿ ìåтà çìіíè трàдèöіéíèõ àкöåíтів в до
ñлідæåííі вíóтріøíüо¿ дåрæàвíо¿ çàáорãовàíоñ

ті, ÿкà º ïåрåíåñåíèìè íà ìàéáóтíº ïодàткàìè і 
çàáåçïå÷óº дåрæàві тà ìàéáóтíіì ïоколіííÿì до
дàткові ôіíàíñові àктèвè.

Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Коíöåï
öіÿ ñтàлоãо роçвèткó, що лåæèтü в оñíові öèві
ліçовàíоãо ãоñïодàрþвàííÿ ïовèííà ñтàтè ïрі
орèтåтíоþ длÿ Óкрà¿íè в óñіõ ñôåрàõ діÿлüíоñті. 
Фіíàíñовà íå º вèклþ÷åííÿì. Цÿ коíöåïöіÿ відо
áрàæàº ïо ñóті ñåíñ æèттºдіÿлüíоñті коæíо¿ ñіì’¿ – 
ãідíі óìовè іñíóвàííÿ ìàéáóтíіõ ïоколіíü.

Â рåçóлüтàті íèíіøíüоãо ãоñïодàрþвàííÿ вè
íèкàº рÿд ïроáлåì ôіíàíñовоãо õàрàктåрó, що 
íåãàтèвíо відáèвàтèìóтüñÿ íà ïрèéдåøíіõ ïоко
ліííÿõ. Нàéáілüø ñклàдíà ïроáлåìà – öå ïроáлå
ìà çовíіøíüо¿ çàáорãовàíоñті. Óìèñíèé àкöåíт 
вàрто роáèтè íà çовíіøíіé çàáорãовàíоñті.

Â÷åíі в ñво¿õ доñлідæåííÿõ вèділÿþтü ñïåöèôі
кó тà íàñлідкè вíóтріøíüоãо тà çовíіøíüоãо áор
ãó. Âíóтріøíі ïоçèкè º, íà дóìкó àìåрèкàíñüкоãо 
в÷åíоãо, тåорåтèкà тåорі¿ ôóíкöіоíàлüíèõ ôіíàí
ñів, А. Лàрíåрà, ïåрåíåñåíèìè íà ìàéáóтíº ïодàт
кàìè, тоáто крà¿íà áорãóº ñàìà ñоáі. Â åкоíоìіöі, 
ÿкà ôóíкöіоíóº áåç оñоáлèвèõ ïотрÿñіíü, ìàéáóт
íі ïоколіííÿ íі÷оãо íå втрà÷àþтü, ñïлà÷óþ÷è ïідвè
щåíі ïодàткè, çà рàõóíок ÿкèõ ïовåртàþтüñÿ áор
ãè, çàçвè÷àé, тèì ñàìèì оñоáàì. «Нàöіоíàлüíèé 
áорã íå º тÿãàрåì длÿ ìàéáóтíіõ ïоколіíü. Адæå ÿк
що íàщàдкè áóдóтü вèïлà÷óвàтè áорã, то одåрæàтü 
коøтè ті æ íàщàдкè, ÿкі áóдóтü æèтè íà ìоìåíт 
вèïлàтè»,ïідкрåñлþº в÷åíèé [11, ñ. 79]. Çовñіì 
іíøà ñïрàвà çовíіøíіé áорã – öå іíдèвідóàлüíèé 
áорã. Плàтоñïроìоæíіñтü çà çовíіøíіì áорãоì 
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çàлåæèтü íàñàìïåрåд від вàлþтíèõ íàдõодæåíü. 
Моæлèвоñті ó ïоãàøåííі öüоãо áорãó вèçíà÷àþтüñÿ 
ñтàíоì торãовåлüíоãо áàлàíñó. Поçèтèвíå ñàлüдо 
õàрàктåрèçóº ті рåñóрñè, ÿкі çàáåçïå÷óþтü ïлàто
ñïроìоæíіñтü дåрæàвè і дàþтü çìоãó óрåãóлþвàтè 
ïлàтіæíèé áàлàíñ. Â окрåìèõ вèïàдкàõ ó рåçóлüтàті 
çìіíè ñèтóàöі¿ в åкоíоìіöі тà íà ôіíàíñовоìó рèíкó, 
÷è ïоãірøåííÿ ôіíàíñовоãо ñтàíó, дåрæàвà втрà
÷àº ïлàтоñïроìоæíіñтü. Â дàíоìó вèïàдкó дåрæà
вà çìóøåíà вíоñèтè ïåвíі корåктèвè ó ñвоþ ïоçè
ковó ïолітèкó. Тàкі корåктèвè, ÿк ïрàвèло, íåáàæàíі, 
оñкілüкè ïідрèвàþтü довірó до дåрæàвè. 

Нà Мààñтрèõтñüкіé коíôåрåíöі¿ áóлè вèñóíó
ті крèтåрі¿ коíвåрãåíöі¿, ÿкèõ ïовèííі дотрèìóвà
тèñÿ крà¿íè – кàíдèдàтè íà вñтóï ó ЄС, öі крèтåрі¿ 
ïåрåдáà÷àþтü, що дåрæàвíèé áорã íå ïовèíåí ïå
рåвèщóвàтè 60% ÂÂП, à дåôіöèт áþдæåтó тà ïо
çàáþдæåтíèõ ôоíдів (оá’ºктів ñåкторó дåрæàвíо
ãо óïрàвліííÿ) – 3%. Тàкà íорìà çàáорãовàíоñті 
лåãко вклàдàºтüñÿ ó ãрàíè÷íо доïóñтèìèé дåôі
öèт áåç øкодè длÿ ìàíåврåíоñті ïодàтково–áþ
дæåтíо¿ ïолітèкè тà åкоíоìі÷íо¿ рівíовàãè. Óкрà¿íà 
íå відïовідàº öèì крèтåріÿì, що ïровокóº ôіíàí
ñовó дåñтàáіліçàöіþ. Тàкà ñèтóàöіÿ çвóæóº ïроñтір 
длÿ ìàíåврó é ïровокóº ïоãлèáлåííÿ åкоíоìі÷
íо¿ крèçè. Крà¿íà ç тàкèì рівíåì áорãó ñтàº áåç
ïåрñïåктèвíоþ ç то÷кè çорó тåìïів åкоíоìі÷íоãо 
çроñтàííÿ . Одíèì іç вèõодів ÿкèé çìåíøèтü ñïàд 
і ïоì’ÿкøèтü éоãо ïåрåáіã, º ñкоро÷åííÿ дåрæàвíèõ 
вèдàтків тà çáілüøåííÿ åôåктèвíоñті дåрæàвè.

Як вèдíо ç тàáлèöі, çà оñтàííі трè рокè ñóкóï
íèé дåрæàвíèé áорã Óкрà¿íè ïåрåвèщèв доïóñ
тèìèé ìàкñèìóì. Çà дàíèìè Міíіñтåрñтвà ôі
íàíñів Óкрà¿íè тà НБÓ ñóкóïíèé дåрæàвíèé і 
ãàрàíтовàíèé дåрæàвоþ áорã Óкрà¿íè в 2017 
роöі ñклàв ìàéæå 72% ÂÂП, à в 2018 роöі çà дà
íèìè Міíôіíó çáілüøèтüñÿ до 82,4%ÂÂП [4]. Çà 
åкñïåртíèìè дàíèìè: íåáåçïå÷íèì длÿ Óкрà¿

íè ñтàíå 2019 тà 2020 рокè, оñкілüкè Нàöáàí
кó і Міíôіíó довåдåтüñÿ вèïлàтèтè çà çовíіøíіìè 
áорãàìè áлèçüко 14 ìілüÿрдів долàрів. МÂФ дàº 
Óкрà¿íі крåдèтè ïроãíоçóþ÷è çроñтàííÿ ÂÂП і ¿õ 
ïовåрíåííÿ. Протå, що öå çà крåдèтè длÿ Óкрà
¿íè? Цå «ïоíöè» крåдèтè, тоáто крåдèтè, çà до
ïоìоãоþ ÿкèõ ìè ïоãàøàºìо ïоïåрåдíі крåдèтè.
Отæå, áорãè ìè ÷àñтково ïоãàñèìо, àлå íàøà çà
áорãовàíіñтü íå çìåíøèтüñÿ.

Дåрæàвíèé áорã ìоæå вèñтóïàтè ôàктороì 
і дæåрåлоì åкоíоìі÷íоãо çроñтàííÿ; ñïрèÿ
тè вïровàдæåííþ ó æèттÿ íововвåдåíü, ìоáілі
çóвàтè рåàлüíèé кàïітàл і çíàõодèтè éоìó áілüø 
åôåктèвíå çàñтоñóвàííÿ. «Поíöè» крåдèт íі в 
ÿкоìó рàçі íå ìоæíà ввàæàтè åôåктèвíèì. Âіí 
íåãàтèвíо вïлèвàº íà ñтàлèé роçвèток.

Як çàáåçïå÷èтè роçвèток крà¿íè і íå вдàвàтèñÿ 
до çовíіøíüоãо крåдèтóвàííÿ. Поçè÷àтè ó ñвоãо 
íàñåлåííÿ. Протå, ïрàктèкà «о÷èщåííÿ» áàíків
ñüкоãо ñåрåдовèщà çà оñтàííі рокè íå ñïрèÿлà 
довірі áілüøоñті íàñåлåííÿ до íüоãо. Нàвітü лþ
дè оñві÷åíі ñüоãодíі ãоворÿтü ïро тå, що трèìà
тè ãроøі в áàíкó íå вèãідíо. Як íàñåлåííÿ діº в 
дàíоìó вèïàдкó? Óáåçïå÷óþ÷è ñåáå від іíôлÿöі¿ 
лþдè кóïóþтü долàрè тà ºвро і трèìàþтü ¿õ ïід ïо
дóøкàìè, 2–3% ÿкі ïроïоíóº áàíк íà вàлþтíèé 
вклàд і ìіíóñ 19,5% ç öüоãо відñотковоãо доõодó 
àáñолþтíо íівåлþº óñілÿкі ñтèìóлè длÿ вàлþтíèõ 
дåïоçèтів. Дåïоçèтè в íàöіоíàлüíіé вàлþті 13–
15% і ìіíóñ 19,5% ç доõодó çà íèíіøíüоãо рів
íÿ іíôлÿöі¿ тåæ ïрèíоñèтü íå çíà÷íі доõодè. Çà
óвàæèìо, що іíдåкñ іíôлÿöі¿ çà 2015 – 2017 рр. 
ñклàдàв відïовідíо: 143,3 %, 112,4% тà 113,7 
%. [2]. Ó ïідñóìкó, ñтóïіíü «вèãідíоñті» вклàдàííÿ 
ãроøåé до áàíків ìіçåрíà. Â дàíоìó вèïàдкó ìо
вà íàвітü íå éдå ïро ïàñèвíèé доõід, ñàìі çàощà
дæåííÿ втрà÷àþтü ñвоþ рåàлüíó вàртіñтü. Отæå, 
íàñåлåííÿ ïоçáàвлåíå öèвіліçовàíèõ ãроøовèõ 

Âиди держ. 
áоргу

Державний áорг (млн.грн.) Державний áорг у 
% до ÂÂП (%)

Державний 
áорг на душу 

населення(грн.)
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Дåрæàвíèé 
çовíіøíіé áорã 1 042 719,6 1 240 028,7 1 374 995,5 52,5 52,1 46,1 24337 2909 32364

Дåрæàвíèé 
вíóтріøíіé áорã  529460.6 689730,0 766 678,9 26,6 28,9 25,7 12358 1613 18046

Âñüоãо ñóкóï
íèé дåрæàвíèé 
áорã

1572180 1929759 2 141 674,4 79,1% 81,0% 71,8% 3665 4523 50410

Динаміка сукуïного державного áоргу Óкраїни (2015–2017 рр) [1]

 Джерело: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/2018
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відíоñèí і íå довірÿº ñво¿ çàощàдæåííÿ áàíкàì 
тà дåрæàві. Ó 2017 роöі, çà дàíèìè Нàöáàíкó, 
óкрà¿íöі трèìàлè вдоìà «ïід ïодóøкàìè» від $40 
до $60 ìлрд. Прè öüоìó, íà дåïоçèтàõ ó áàíкàõ 
ïåрåáóвàло ó кілüкà рàçів ìåíøå áлèçüко $15 
ìлрд. Âідñотковà ñтàвкà çà дåïоçèтàìè ïовèííà 
ïокрèвàтè іíдåкñ іíôлÿöі¿ тà çàáåçïå÷óвàтè õо
÷à á ìіíіìàлüíèé ïàñèвíèé доõід. Оïодàткóвàííÿ 
çàощàдæåíü вàрто çроáèтè дèôåрåíöіéовàíèì, 
àáо çовñіì çíÿтè, оñкілüкè çàощàдæåííÿ – öå 
відклàдåíèé ïоïèт і ç öèõ ãроøåé óæå вñі ïодàткè 
ñïлà÷åíі. Ç іíøо¿ ñтороíè, «вèтÿãóвàííÿ ãроøåé» 
÷åрåç çàõìàрíі тàрèôè íà коìóíàлüíі ïлàтåæі 
і ïоñтіéíо çроñтàþ÷і öіíè íà товàрè і ïоñлóãè íå 
ïрèíåñóтü ïроãрåñó крà¿íі. Çáідíілå íàñåлåííÿ ç 
íèçüкèìè çàроáіткàìè і відñóтíіñтþ çàощàдæåíü 
відлÿкóº іíвåñторів. Â крà¿íó ç тàкèì рівíåì до
õодів íàñåлåííÿ íå ïоñïіøàтèìå іíоçåìíèé іí
вåñтор, тоìó що íікоìó áóдå в öіé крà¿íі кóïóвàтè 
éоãо товàрè тà ïоñлóãè. Крà¿íà ç íåïлàтоñïро
ìоæíèì íàñåлåííÿì íå öікàвèтü іíвåñторів.

Жодíі рåôорìè íå ïрèíåñóтü óñïіõó, ÿкщо íàñå
лåííÿ крà¿íè íå ñтàвàтèìå çàìоæíіøèì. Нà ñüо
ãодíі в Óкрà¿íі іñíóº íàдìірíà дèôåрåíöіàöіÿ до
õодів íàñåлåííÿ, ÿкà ïрèçводèтü до çроñтàííÿ 
ñоöіàлüíèõ вèтрàт, тàкèõ ÿк дèñквàліôікàöіÿ, ïро
ôåñіéíà дåãрàдàöіÿ, çроñтàííÿ ñоöіàлüíèõ õвороá, 
à öå в ñвоþ ÷åрãó ïрèçводèтü до рóéíóвàííÿ лþд
ñüкоãо кàïітàлó, що º одíèì ç оñíовíèõ ÷èííèків 
ñó÷àñíоãо åкоíоìі÷íоãо çроñтàííÿ. Тàкèé ñтàí 
вèклèкàº ñоöіàлüíі çáóрåííÿ тà çàíåïокоºííÿ.

Проáлåìà íàдìірíоãо роçøàрóвàííÿ íàñå
лåííÿ вèçíàíà ñüоãодíі ãлоáàлüíоþ і ïов’ÿçàíà 
íå лèøå ç ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íèìè ïолітèкàìè 
дåрæàв, àлå é ç оá’ºктèвíèìè ïроöåñàìè öèвілі
çàöіéíèõ çìіí. Нå º оçíàкоþ öèвіліçовàíоãо роç
вèткó тå, що доáроáóт 1% íàéáàãàтøèõ лþдåé íà 
Çåìлі ïåрåвèщóº ìàéæå ïоловèíó вñüоãо доáро
áóтó лþдñтвà [10].

Протå, ïроáлåìè ãлоáàлüíо¿ íåрівíоñті º ïàто
вèìè лèøå íà ïåрøèé ïоãлÿд, оñкілüкè çàãàлüíо 
öèвіліçàöіéíі çìіíè ïåрåдáà÷àþтü ãлоáàлüíі çìі
íè ìіæ ïрàöåþ і кàïітàлоì. Ó öüоìó коíтåкñті ïо
трåáóþтü ÿкіñíо íовèõ çìіí ïрèíöèïè відтворåííÿ 
роáо÷о¿ ñèлè. Доìіíóþ÷èì ïрè öüоìó ñтàº ôàктор 
¿¿ роçøèрåíоãо відтворåííÿ, оñíовоþ ÿкоãо º ïо
долàííÿ відìіííоñтåé ìіæ íåоáõідíèì і додàтко
вèì ïродóктоì. Потрåáóþтü трàíñôорìàöі¿ ñàìі 
оñíовè вèроáíè÷èõ çв’ÿçків, воíè ïовèííі áàçóвà
тèñÿ íà оñíові ïàртíåрñтвà. Â íовèõ óìовàõ ïрàöÿ 

ìоæå тàк ñàìо áóтè íàéìà÷åì кàïітàлó, ÿк і кàïі
тàл – íàéìà÷åì ïрàöі. Çàродкàìè тàко¿ ïрàктèкè 
º крàóдôàíдèíã, коíкóрñè ñтàртàïів тощо. Нåоá
õідíèìè º трàíñôорìàöі¿ в ñèñтåìі óïрàвліííÿ, ÿкі 
ïåрåдáà÷àþтü іíтåãрàöіþ áåçïоñåрåдíüоãо вè
роáíèкà в ñтрóктóрó óïрàвліííÿ ÷åрåç корïорàтè
çàöіþ тà ó÷àñтü в кàïітàлі. Коìïàíі¿ ïовèííі ñтà
тè áілüø відïовідàлüíèìè щодо ñво¿õ ïрàöівíèків 
тà çàáåçïå÷óвàтè íàлåæíó оïлàтó çà ¿õ ïрàöþ. Ці 
çìіíè, ìàтåріàлüíо çàáåçïå÷óþтüñÿ роçвèткоì 
ïродóктèвíоñті вèроáíèöтвà, що роçøèрþþтü 
дæåрåлà іñíóвàííÿ лþдèíè [9, ñ.197, 225].

Отæå, ìоæíà ввàæàтè, що ïроáлåìè ãлоáàлü
íо¿ íåрівíоñті º ñтàдіéíèìè ïроáлåìàìè öèві
ліçàöіéíо¿ трàíñôорìàöі¿. Протå, іñторі¿ відоìі 
вèïàдкè,колè тåõíікà ïроãрåñóº, à öèвіліçàöіÿ íå 
çìіíþºтüñÿ àáо íàвітü і çàíåïàдàº. Цå ïов’ÿçàíо 
ç іíåрöіºþ ïоïåрåдíüо¿ ñèñтåìè і íåáàæàííÿì ¿¿ 
долàтè тà ñóá’ºктèвíèìè ôàкторàìè, що відáè
вàþтüñÿ в åкоíоìі÷íіé ïолітèöі дåрæàвè.

Нåàдåквàтíà оïлàтà роáо÷о¿ ñèлè, íàдìірíà 
дèôåрåíöіàöіÿ доõодів ïородæóþтü щå одíó ïро
áлåìó ñтàлоãо роçвèткó – ïроáлåìó вèтокó ро
áо÷о¿ ñèлè ç Óкрà¿íè. Доõодè від тàк çвàíèõ çà
роáіт÷àí що вèклèкàº íèíі åéôоріþ (çà дàíèìè 
НБÓ, 2017 рокó óкрà¿íöі ïåрåñлàлè одèí одíо
ìó–до 9,3 ìлрд долàрів öå íà 2 ìлрд. долàрів 
áілüøå ìèíóлоãо рокó) [5], ó ìàéáóтíüоìó оáåр
íåтüñÿ длÿ Óкрà¿íè трàãåдіºþ вèтокó íàñåлåííÿ і 
роáо÷о¿ ñèлè. Гроøі íàдõодÿтü від çàроáіт÷àí до
ïокè ïроæèвàþтü в Óкрà¿íі ÷лåíè ¿õ ñіìåé. Протå, 
ÿк ïокàçóº ïрàктèкà, дітè çàроáіт÷àí çдоáóвàþтü 
оñвітó çà кордоíоì, öå дåøåвøå і ïрåñтèæíіøå, à 
ïіñлÿ íàв÷àííÿ лèøå íå çíà÷íèé ¿õ відñоток ïо
вåртàºтüñÿ в Óкрà¿íó. Çà дàíèìè ЮНÅСКО, в ïå
ріод ç 2000 ïо 2016 р. ÷èñåлüíіñтü óкрà¿íñüкèõ 
ñтóдåíтів çà кордоíоì çáілüøèлàñü ó ïоíàд ÷о
тèрè рàçè і ñÿãíóлà áілüøå 47 тèñ. Оñоáлèво 
ñтріìко воíà çроñтàлà в крà¿íàõ, кóдè ñïрÿìовà
íо ïотокè трóдово¿ ìіãрàöі¿ [8].

Ç Óкрà¿íè щорокó íåлåãàлüíо вèводèтüñÿ в ñå
рåдíüоìó $ 11,676 ìлрд. Отæå вèток кàïітà
лó íåñвідоìèõ óкрà¿íöів, ÷àñтково коìïåíñóºтüñÿ 
ïрèтокоì ãроøåé від вèìóøåíèõ çàроáіт÷àí. Цÿ 
ñèтóàöіÿ оáов’ÿçково ïовèííà áóтè відкорèãовàíà 
дåрæàвоþ ÷åрåç ïодàтковó ñèñтåìó і ÷åрåç àдåк
вàтíó оöіíкó роáо÷о¿ ñèлè. Адæå çà дàíèìè доñлі
дæåííÿ Іíñтèтóтó дåìоãрàôі¿ тà ñоöіàлüíèõ доñлі
дæåíü НАН Óкрà¿íè «Çовíіøíÿ трóдовà ìіãрàöіÿ 
íàñåлåííÿ Óкрà¿íè», оñíовíоþ ïрè÷èíоþ вè¿ç
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дó çà кордоí (6 ç 10 ìіãрàíтів) º íèçüкèé рівåíü 
оïлàтè çà відïовідíó ïрàöþ в Óкрà¿íі [7, ñ. 10].

Çà ріçíèìè оôіöіéíèìè і íåоôіöіéíèìè дàíèìè 
çàãàлüíà кілüкіñтü ñó÷àñíèõ óкрà¿íñüкèõ трóдовèõ 
ìіãрàíтів ñтàíовèтü від 2 до 7 ìілüéоíів. Â íàé
áілüøіé ñтóïåíі ìіãрàöіÿ çоñåрåдæåíà: ó Полüщі 
ïоíàд 450 000 тèñÿ÷ (íàéáілüøå % ó віöі від 19 до 
40 років); ó Чåõі¿ ïоíàд 200 000 тèñÿ÷ (íàéáілüøå 
% ó віöі від 25 до 45 років); ó Грåöі¿ 680 000 тèñÿ÷ 
(íàéáілüøå % ó віöі від 41 до 50 років); в Ітàлі¿: ïо
íàд 600 000 тèñÿ÷ (íàéáілüøå % ó віöі від 41 до 
60 років); ó Портóãàлі¿ 75 000 тèñÿ÷ (íàéáілüøå % 
ó віöі від 40 до 45 років); в Іñïàíі¿ ïоíàд 200 000 
тèñÿ÷ (íàéáілüøå % ó віöі від 20 до 39 років); в Ір
лàíдіÿ: ïоíàд 10 000 тèñÿ÷ (íàéáілüøå % ó віöі від 
19 до 40 років); в Ðоñіÿ: ïоíàд 2 000 000 ìілüéо
íè (íàéáілüøå % ó віöі від 41 до 60 років) [3].

Нàñлідкè ïроöåñів трóдово¿ ìіãрàöі¿ ìоло
ді ìàþтü íàдто ñåрéоçíі íåãàтèвíі íàñлідкè длÿ 
¿õ ìàéáóтíüоãо і ìàéáóтíüоãо Óкрà¿íè. Міãрàíтè, 
ïрàöþþ÷è íåлåãàлüíо, íå отрèìóþтü íàлåæíо¿ 
ìåдè÷íо¿ доïоìоãè; ÷åрåç тÿæкі ôіçè÷íі íàвàí
тàæåííÿ і íåкоìôортíі ïоáóтові óìовè втрà÷àþтü 
влàñíå çдоров’ÿ, що ïрèçводèтü до çíèæåííÿ 
рівíÿ íàродæóвàíоñті, à öå ïрèçводèтü до рóéíó
вàííÿ трóдовоãо ïотåíöіàлó в Óкрà¿íè.

Âідïлèв ìолодèõ лþдåé íà роáотó çà кордоí, 
ïрèçводèтü до від’ºìíèõ дåìоãрàôі÷íèõ íàñлід
ків длÿ Óкрà¿íè. Åìіãрàíтñüкèé ñïоñіá æèттÿ ïрè
çводèтü до рóéíàöі¿ óкрà¿íñüкèõ ìолодèõ ñіìåé 
– щå íіколè в Óкрà¿íі тàк ãоñтро íå ñтоÿлà ïро
áлåìà ñоöіàлüíоãо ñèрітñтвà.

Óкрà¿íà втрà÷àº вèñококвàліôіковàíèõ ïрàöів
íèків, оñкілüкè вè¿æдæàþтü вèñокооñві÷åíі лþдè, 
ÿкі ïрàãíóтü áóтè ïотріáíèìè, à ¿õ çíàííÿ тà до
ñвід оöіíåíі íàлåæíèì ÷èíоì. Протå, ÿк ïрàвèло, 
çà кордоíоì воíè ïоãодæóþтüñÿ íà ïроñтó роáо
тó і втрà÷àþтü ñвіé ïроôåñіоíàліçì.

Â літåрàтóрі íàóковіé і ïóáліöèñтè÷íіé ïрèñóт
íÿ тåçà, що в Óкрà¿íі ïродóктèвíіñтü ïрàöі íèæ÷à 
çà ºвроïåéñüкó і àìåрèкàíñüкó ó 5–6 рàçів, çвід
ñè і çàроáітíà ïлàтà ó ñтілüкè æ íèæ÷à. Якà тоìó 
ïрè÷èíà? Çàñтàрілà тåõíікà і тåõíолоãі¿. Â Óкрà
¿íі áлèçüко 70–тè, à ïодåкóдè 90% çíоøåíоñті 
оñíовíèõ ôоíдів [6, c. 110].

Чоìó áіçíåñìåíè íå квàïлÿтüñÿ çдіéñíþвàтè ìо
дåрíіçàöіþ, àдæå çàñтàрілà тåõíікà çдороæ÷óº то
вàр. Тоìó що дåøåвà роáо÷à ñèлà в Óкрà¿íі éоãо 
çдåøåвлþº, тàкèì ÷èíоì, вèõодèìо íà коíкóрåí
тоñïроìоæíèé ïродóкт. Отæå ìè íå ïоçáóдåìоñÿ 

тåõíі÷íо¿ і тåõíолоãі÷íо¿ відñтàлоñті áåç çáілüøåí
íÿ долі ÇП в ñоáівàртоñті ïродóкöі¿, ÿкà в Óкрà¿íі 
ñклàдàº áілÿ 10%, ïротè 50% в çàõідíоºвроïåé
ñüкèõ крà¿íàõ. Çáілüøåííÿ вàртоñті роáо÷о¿ ñèлè 
оá’ºктèвíо ïідøтовõíå ïідïрèºìöів до íåоáõідíоñ
ті тåõíіко–тåõíолоãі÷íоãо оíовлåííÿ вèроáíèöтвà.

Çвè÷íèì º роçãлÿд ïроáлåìè çроñтàííÿ до
õодів íàñåлåííÿ ÷åрåç ïрèçìó ¿õ çàлåæíоñті від 
åкоíоìі÷íоãо роçвèткó. Çроçóìіло, що åкоíо
ìі÷íå çроñтàííÿ áåçïоñåрåдíüо вïлèвàº íà до
áроáóт íàñåлåííÿ, оñкілüкè ïідвèщåííÿ ïродóк
тèвíоñті ïрàöі çàáåçïå÷óº çроñтàííÿ çàроáітíо¿ 
ïлàтè, в рåçóлüтàті çроñтàþтü відрàõóвàííÿ від 
çàроáітíо¿ ïлàтè, à отæå і çроñтàþтü ìоæлèвоñ
ті дåрæàвè длÿ роçвèткó ñоöіàлüíо¿ ñôåрè, çáілü
øóþтüñÿ ñоöіàлüíі доïоìоãè, тощо.

Протå, ñó÷àñíà íàóковà літåрàтóрà і ïроãрàìè ñо
öіàлüíо–åкоíоìі÷íоãо роçвèткó ïотрåáóþтü áілüø 
ãлèáокоãо ïідõодó до іíøоãо àñïåктó, à ñàìå вïлèвó 
доõодів íàñåлåííÿ íà åкоíоìікó крà¿íè. Цÿ ïроáлå
ìà ïов’ÿçàíà, ïо –ïåрøå, ç íåоáõідíіñтþ вèріøåí
íÿ ïроáлåìè ãлèáоко¿ трàíñôорìàöі¿ óñіº¿ ñèñтå
ìè оöіíкè вàртоñті роáо÷о¿ ñèлè тà íорìè вèтрàт 
íà óтрèìàííÿ роáо÷о¿ ñèлè. Âèтрàтè íà óтрèìàííÿ 
роáо÷о¿ ñèлè окріì ïрÿìо¿ оïлàтè вклþ÷àþтü тà
коæ: ïрåìі¿ тà íåрåãóлÿрíі вèïлàтè; çàроáітíó ïлà
тó в íàтóрàлüíіé ôорìі, ïілüãè, ïоñлóãè, доïоìоãà в 
íàтóрàлüíіé і ãроøовіé ôорìі; вèтрàтè ïідïрèºìñтв 
íà оïлàтó æèтлà ïрàöівíèків; вèтрàтè ïідïрèºìñтв 
íà ñоöіàлüíå çàáåçïå÷åííÿ ïрàöівíèків; вèтрàтè íà 
ïроôåñіéíå íàв÷àííÿ; вèтрàтè íà óтрèìàííÿ ñóñ
ïілüíèõ ñлóæá; вèтрàтè íà роáо÷ó ñèлó, ÿкі íå від
íåñåíі до іíøèõ ãрóï; ïодàткè, що відíоñÿтüñÿ до 
вèтрàт íà роáо÷ó ñèлó. По–дрóãå, ç ïроáлåìоþ, ÿк 
óæå çàçíà÷àлоñÿ, тåõíолоãі÷íо¿ ìодåрíіçàöі¿ вè
роáíèöтвà. Проáлåìà íèçüко¿ оöіíкè роáо÷о¿ ñèлè 
íівåлþº ñтèìóлè до ïрàöі, çíåöіíþº оñвітó, íå ñтè
ìóлþº до тåõíі÷íèõ тà тåõíолоãі÷íèõ çìіí.

Ç іíøо¿ ñтороíè, íåàдåквàтíà оöіíкà роáо÷о¿ 
ñèлè ïрèçводèтü до çíèæåííÿ кóïівåлüíо¿ ñïро
ìоæíоñті íàñåлåííÿ Óкрà¿íè, тоáто до çìåíøåí
íÿ ïоïèтó íà товàрè тà ïоñлóãè.

Тåорåтè÷íà і ïрàктè÷íà íåóвàãà до вèріøåííÿ 
ïроáлåìè оöіíкè роáо÷о¿ ñèлè ïрèçводèтü до ïо
ãлèáлåííÿ ïроöåñів çóáоæіííÿ íàñåлåííÿ Óкрà¿íè. 
Сüоãодíіøíіé ìіíіìàлüíèé доõід íå óáåріãàº óкрà
¿íöів від çлèдåííоñті, õо÷à çà ñво¿ì çìіñтоì ïовè
íåí áóв áè çàáåçïå÷èтè ïрèñтоéíå іñíóвàííÿ ãро
ìàдÿíèíà. Çàçíà÷åíèé рівåíü доõодó в Óкрà¿íі íå 
ìоæå ñïрèÿтè åкоíоìі÷íоìó ïроãрåñó [4, 6].
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Тàкèì ÷èíоì ïовåртàºìоñÿ íà ïо÷àток íàøèõ 
ìіркóвàíü. Коло çàìèкàºтüñÿ. 

Âисновки
Нèçüкà оöіíкà роáо÷о¿ ñèлè ïрèçводèтü до ко

лàïñó áàíківñüко¿ ñèñтåìè, до íåоáõідíоñті вдà
вàтèñÿ до çовíіøíіõ çàïоçè÷åíü, ÿкі ôорìóþтü
ñÿ в рåçóлüтàті тèì÷àñово вілüíèõ коøтів áілüø 
çàìоæíоãо çàõідíоãо ñвітó. Çàõідíі крà¿íè отрè
ìóþтü в рåçóлüтàті öüоãо додàтковèé доõід ó вè
ãлÿді відñотків. Â тоé ÷àñ ÿк íàñåлåííÿ Óкрà¿íè 
ïоçáàвлÿºтüñÿ відñотковоãо доõодó, ÿк додàт
ковоãо дæåрåлà, à ïідïрèºìöі ïотåíöіéíèõ дæå
рåл іíвåñтèöіéíèõ рåñóрñів длÿ åкоíоìікè.Прè
÷èíàìè öüоãо ÿвèщà, окріì çàçíà÷åíèõ º: áілüø 
ïовілüíå çроñтàííÿ доõодів, àíіæ вèтрàт; çáілü
øåííÿ åôåктèвíо¿ ñтàвкè оïодàткóвàííÿ; çроñ
тàííÿ вèтрàт íà ñïоæèвàííÿ в ïåрøó ÷åрãó ÷å
рåç відкрèтó тà ïрèõовàíó іíôлÿöіþ; відñóтíіñтü 
åôåктèвíèõ іíñтрóìåíтів длÿ вклàдàííÿ вілüíèõ 
коøтів íàñåлåííÿ, кріì дåïоçèтів; çроñтàííÿ рè
çèків в ïідïрèºìíèöüкіé діÿлüíоñті. Â ïолітèöі до
õодів íàñåлåííÿ вàрто врàõовóвàтè, що çíà÷íå 
ïідвèщåííÿ доõодів íàñåлåííÿ íå ïровокóвàтè
ìå ріçкоãо çроñтàííÿ ïоïèтó і öіí íà ñïоæèв÷оìó 
рèíкó. Тàкå çроñтàííÿ ìàº ìіñöå лèøå çà óìовè 
íå çíà÷íоãо çроñтàííÿ доõодів. Підвèщåííÿ до
õодів в 2–3 рàçè, ÷оãо ïотрåáóº íàøà рåàлüíіñтü, 
вклþ÷àº кåéíñіàíñüкèé «åôåкт çàощàдæåííÿ», 
колè ïрè ñóттºвоìó çроñтàííі доõодів ÷àñткà до
õодó, що ñïрÿìовóºтüñÿ íà ñïоæèвàííÿ, çìåí
øóºтüñÿ ó відïовідíоñті до ÷àñткè çàощàдæåííÿ. 
Â рåçóлüтàті ïо÷èíàº àктèвіçóвàтèñÿ ìåõàíіçì 
«çàощàдæåííÿ – іíвåñтèöі¿».

Âèріøåííÿ ïроáлåìè àдåквàтíо¿ оöіíкè роáо
÷о¿ ñèлè, відрåãóлüовàíіñтü áàíківñüкоãо ñåрåд
овèщà, ïідвèщåííÿ ìотèвів до çàощàдæåíü, çà
öікàвлåííÿ óìовàìè ïрàöі тà ãідíоþ оïлàтоþ 
ïотåíöіéíо íàлàøтовàíèõ íà вè¿çд çà кордоí 
óкрà¿íöів, ñïрèÿтèìå ñóттºвоìó çроñтàííþ ïо
тåíöіéíèõ вíóтріøíіõ іíвåñтèöіéíèõ ìоæлèвоñтåé 
åкоíоìікè Óкрà¿íè.
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САРКІСЯН Л.Г.,
ГОРКУН К.В.

Персïективи розвитку Óкраїни на міжнародній арені
У статті досліджені сучасні проблеми, що існують в Україні, визначено роль влади та народу у 

вирішенні даних питань, встановлені наслідки впливу соціалістичної ідеології на підсвідомість ко-
лишніх жителів СРСР. Досліджені шляхи вирішення та подолання актуальних проблем і шляхи ви-
ходу країни з кризи на прикладах «економічного дива» інших високорозвинених держав та рішень 
їх лідерів. Визначена необхідність перегляду державного бюджету та перерозподілу його на інші 
галузі, такі як освіта молоді та туристична сфера, що є прибутковими та актуальними у наші дні. 
Проведені дослідження щодо ставлення іноземців до України та комфортність їх перебування на 
території. Також досліджені рекреаційні ресурси держави, які можна модернізувати та удоскона-
лити задля приваблення туристів на курортні сезони. Розглянуті перспективи розвитку туристич-
ного бренду «Україна» на міжнародній арені та його конкурентноспроможність серед інших.

Êлþ÷îâі слîâà: реформи, досвід, «економічне диво«, сфера туризму, питання безпеки, фінан-
сування науки.

САРКИСЯН Л.Г.,
ГОРКУН К.В.

Персïективы развития Óкраины на международной арене
В статье исследованы современные проблемы, существующие в Украине, определена роль власти и 

народа в решении данных вопросов, установлены последствия влияния социалистической идеологии 
на подсознание бывших жителей СССР. Исследованы пути решения и преодоления актуальных про-
блем и пути выхода страны из кризиса на примерах «экономического чуда» других высокоразвитых 
государств и решений их лидеров. Определена необходимость пересмотра государственного бюджета 
и перераспределения его на другие отрасли, такие как образование молодежи и туристическая сфе-
ра, которые являются прибыльными и актуальными в наши дни. Проведенные исследования об отно-
шении иностранцев к Украине и комфортности их пребывания на территории. Также исследованы 
рекреационные ресурсы государства, которые можно модернизировать и усовершенствовать для 
привлечения туристов на курортные сезоны. Рассмотрены перспективы развития туристического 
бренда «Украина» на международной арене и его конкурентоспособность среди остальных.
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Пîстàíîâêà пðîблåìи. Óкрà¿íà – ïотåíöіé
íо áàãàтà і коíкóрåíтíоñïроìоæíà дåрæàвà, що 
çíàõодèтüñÿ ó вèãідíоìó ãåоãрàôі÷íоìó ïоло
æåííі. Крà¿íà володіº çíà÷íоþ ÷àñткоþ рåкрå
àöіéíèõ рåñóрñів тà ìàº роçвèíåíèé ãоñïодàр
ñüкèé коìïлåкñ, що вклþ÷àº в ñåáå ріçíі вèдè 
ïроìèñловоñті. Дèвлÿ÷èñü íà вñі íàдáàííÿ, що 
ïрèñóтíі ó крà¿íі, ç’ÿвлÿºтüñÿ ïèтàííÿ: ÷оìó Óкрà
¿íà доñі ñто¿тü íà коліíàõ?

Àíàліз îстàííіх äîсліäжåíь тà публіêàцій. Ó 
ñó÷àñíіé літåрàтóрі тà ïрåñі ìоæíà çíàéтè вåлèкó 
кілüкіñтü ïрè÷èí і відìовок, длÿ ïоÿñíåííÿ крèçо
воãо ñтàíó Óкрà¿íè, ïо÷èíàþ÷è íåоñві÷åíіñтþ і çà
кіí÷óþ÷è ìåíтàлітåтоì. Алå íàñïрàвді ñïрàвà ó íàñ 
і ó íàøіé ãотовíоñті çìіíþвàтèñÿ. І õо÷à тèñÿ÷і ãро
ìàдñüкèõ орãàíіçàöіé ïоñтіéíо кàæóтü, що ïотріáíо 
çìіíþвàтè влàдó і тоді æèттÿ ñтàíå крàщå, ÿ вïåв
íåíà, що íàñïрàвді ïотріáíо ïо÷èíàтè іç ñåáå і ìо
рàлüíо íàлàøтовóвàтèñÿ до íовèõ çìіí. Çãàдóþ÷è 
ÿïоíñüкå «åкоíоìі÷íå дèво», вàрто çàçíà÷èтè, що 
óñïіõó крà¿íà доñÿãлà в áілüøіé ìірі çàвдÿкè íàïо
лåãлèвіé ïрàöі ÿïоíöів тà ¿õ áàæàííþ çìіíèтè æèттÿ 
íà крàщå. І õо÷à á ÿкó áåçдоãàííó рåôорìó íå ïрè
дóìàлè ïолітèкè, àлå áåç ñõвàлåííÿ ãроìàдÿí óñі 
ñïроáè áóдóтü ìàрíèìè тà ïрèçвåдóтü до ïорàçкè. 
Проöåñ рåôорìóвàííÿ ñóñïілüñтвà çàéìå доñèтü 
вåлèкèé ïроìіæок ÷àñó, íà öå ìоæå ïітè ñтоліттÿ.[1] 
Ó ñтàтті éдåтüñÿ ïро тå, ÿкі рåôорìè ïотріáíі Óкрà
¿íі тà що ïотріáíо çроáèтè, щоá ïідíÿтè åкоíоìікó 
крà¿íè і рівåíü æèттÿ íàñåлåííÿ. 

Мåтà стàтті. Поøóк øлÿõів ïодолàííÿ крèçè в 
Óкрà¿íі íà ïрèклàді доñвідó іíøèõ дåрæàв. 

Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Нå ìоæíà ãо
ворèтè ïро ïокрàщåííÿ æèттÿ в крà¿íі íå çà÷å
ïèвøè тåìè ïолітèкè, тàк ÿк óñі ïроöåñè ó ñвіті º 
вçàºìоïов’ÿçàíèìè. Âдàлèì ïрèклàдоì длÿ öüоãо 
º «åкоíоìі÷íå дèво» Сіíãàïóрó. Сіíãàïóрñüкèé лі
дåр Лі Кóàí Ю ввàæàºтüñÿ ãåроºì крà¿íè. Çàвдÿкè 
éоãо рåôорìàì åкоíоìі÷íå çроñтàííÿ крà¿íè áó
ло ñтріìкèì тà åôåктèвíèì. Çàñлóãоþ ïрåì’ºр–
ìіíіñтрà ñтàло ïовíå оíовлåííÿ ÷èíовíèöüкоãо 
àïàрàтó крà¿íè тà ìоæлèвіñтü ïåрåоáрàííÿ óрÿдó 
коæíі 2,5 рокè. Цå áóло çроáлåíо ç ìåтоþ ïодо
лàííÿ тотàлüíо¿ корóïöі¿ тà áþрокрàтèçìó. Дрó
ãоþ íå ìåíø вàæлèвоþ рåôорìоþ ñтàло ñïро
щåííÿ óìов длÿ вåдåííÿ áіçíåñó. Дåрæàвà ìóñèтü 
ñтèìóлþвàтè тà ïідтрèìóвàтè дріáíèõ тà ñåрåдíіõ 
ïідïрèºìöів, тоìó що öå вïлèвàº íà рівåíü æèттÿ 
íàñåлåííÿ і відïовідíо íà åкоíоìікó.

Нà ñüоãодíіøíіé дåíü тóрèñтè÷íà ñôåрà º до
ñèтü öікàвоþ тà ïåрñïåктèвíоþ, à тàкоæ воíà 
ïов’ÿçàíà ç áілüø íіæ 30 іíøèìè ãàлóçÿìè, що 
вïлèвàº íà ¿õ роçвèток. І õо÷à óкрà¿íñüкà ñôåрà 
тóрèçìó íàìàãàºтüñÿ óдоñкоíàлþвàтèñÿ, ïро
тå доñі çàлèøàºтüñÿ íåрåàліçовàíèì ïотåíöіà
лоì Óкрà¿íè. І öå º дèвíо, àдæå одíèì іç оñíовíèõ 
рåкрåàöіéíèõ рåñóрñів дåрæàвè º óíікàлüíèé клі
ìàт, що ñïрèÿº орãàíіçàöі¿ ñàíàторíо–кóрортíо
ãо лікóвàííÿ, à тàкоæ íàÿвíіñтü ãрÿçüовèõ тà лікó
вàлüíèõ оçåр, Кàрïàтñüкèõ ãір, вèõід до двоõ ìорів 
тà кóлüтóрíо–іñторè÷íà ñïàдщèíà óкрà¿íñüко
ãо íàродó, що ïрåдñтàвлåíà çрàçкàìè àрõітåктó
рè тà ìèñтåöтвà. Чоìó æ ìè íå вèкорèñтовóºìо 
öåé ïотåíöіàл? Тоìó що вñå öå º в çàíåдáàíоìó 

Êлþ÷åâыå слîâà: реформы, опыт, «экономическое чудо», сфера туризма, вопрос безопас-
ности, финансирование науки.

SARKISYAN L.G.,
GORKUN K.V.

Prospects for the development of Ukraine  
on the international scene

The article investigates the current problems in Ukraine, defines the role of power and people in solving 
these issues, identifies the consequences of the influence of socialist ideology on the subconsciousness 
of former USSR residents. The ways of solving and overcoming of actual problems and ways of the 
country's exit from the crisis are investigated on the examples of «economic miracle» of other highly 
developed states and decisions of their leaders. The need to revise the state budget and redistribute it to 
other sectors such as youth education and tourism, which are profitable and relevant today, have been 
identified. Studies have been conducted on the attitude of foreigners to Ukraine and the comfort of their 
stay in the territory. Also studied are the recreational resources of the state, which can be modernized 
and refined to attract tourists to holiday seasons. The prospects of development of the tourist brand 
«Ukraine» on the international arena and its competitiveness among others are considered.

Keywords: reforms, experience, «economic miracle», sphere of tourism, safety issues, financing of science.
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ñтàíі ÷åрåç дåôіöèт áþдæåтó. Доöілüíèì º ïåрå
дà÷à кóлüтóрíèõ ïàì’ÿток, ÿкі íå ìоæå óтрèìóвà
тè дåрæàвà, ïідïрèºìöÿì çà óìовè çáåрåæåí
íÿ оá’ºктó. Тàкèì ÷èíоì, ïàì’ÿткà áóдå íå тілüкè 
çáåрåæåíà, à é доãлÿíóтà. 

Âàæлèвèì ìоìåíтоì ó рåàліçàöі¿ тóрèñтè÷íо
ãо ïотåíöіàлó крà¿íè º çовíіøíіé ïіàр дåрæàвè. 
Кіïр вклàдàº 20 ìлí ó ìàркåтèíã, à отрèìóº 2 
ìлрд доõодó. Нà ïроñóвàííÿ тóрèñтè÷íоãо áрåí
дó «Óкрà¿íà» ó дåрæàвíèé áþдæåт áóло çàклàдå
íо 30 ìлí ãрí, що º íàдçвè÷àéíо ìàлоþ ñóìоþ. 

Іíоçåìöів íàрàçі õвèлþº ïèтàííÿ áåçïåкè, то
ìó длÿ дåрæàвè º вàæлèвèì ó÷àñтü ó ріçíèõ ìіæ
íàродíèõ çàõодàõ тà вèñтàвкàõ. Тàкèì ÷èíоì тó
рèñтè÷íі àãåíöі¿ çі вñüоãо ñвітó çìоæóтü çвåрíóтè 
óвàãó íà óкрà¿íñüкі íàïрÿìè тà çàïроïоíóвàтè 
¿õ ñво¿ì кліºíтàì. Коìïàíіºþ GfK Ukraine ïіñлÿ 
ïровåдåííÿ «Євроáà÷åííÿ– 2017» áóло ïровå
дåíå оïèтóвàííÿ ñåрåд іíоçåìöів, ÿкå ïокàçàло, 
що 47% оïèтóвàíèõ рåñïоíдåíтів вкàçàлè, що 
Óкрà¿íà ïåрåвåрøèлà ñïодівàííÿ, à 92% õоті
лè á ïовåрíóтèñÿ щå рàç. Ðоç÷àровàíèõ вèÿвè
лоñÿ ìåíø íіæ 1 %. Цå кàæå ïро тå, що в Óкрà
¿íі ìоæíà роçвèíóтè тóрèñтè÷íó ãàлóçü, ÿкà áóдå 
доñèтü ïрèáóтковоþ. Â Іçрà¿лі ç 1948 рокó ïро
довæóºтüñÿ віéíà, àлå çàвдÿкè тоìó, що воíè çó
ìілè відділèтè ïолітè÷íó ÷àñтèíó від віéñüково¿ тà 
тóрèñтè÷íо¿, ïотік тóрèñтів çáілüøóºтüñÿ щорокó. 

Óкрà¿íі ñлід áілüøå ôіíàíñóвàтè íàóкó. Нà ñüоãод
íі öå ïровідíà тà ïåрñïåктèвíà ãàлóçü, що вïлèвàº 
íà ÂÂП óñіõ ïровідíèõ крà¿í ñвітó. Тåõíолоãі¿ çàïо
лоíèлè ïлàíåтó, доñÿãíåííÿ лþдñтвà º íåéìовір
íèìè. Óкрà¿íñüкі в÷åíі доñтàтíüо оñві÷åíі щоá 
çроáèтè Óкрà¿íó коíкóрåíтíоñïроìоæíоþ íà ìіæ
íàродíоìó рівíі. Жодíà крà¿íà íå çìоæå роçвèвà
тèñÿ áåç íàóкè тà оñвітè. Óкрà¿íñüкå ñтóдåíтñтво 
àктèвíо роçроáлÿº ñтàртàïè тà íові вèíàõодè, що 
ïродàþтüñÿ çàкордоí çà áåçöіíü і, в рåçóлüтàті, кó
ïóþтüñÿ дåрæàвоþ тàì æå çà вèñокі öіíè. Слід ор
ãàíіçовóвàтè áілüøå коíкóрñів, ãрàíтовèõ ïроãрàì, 
ÿкі çìоæóтü ïрèвèтè ìолоді лþáов до íàóкè. Адæå 
ñàìå від íèõ çàлåæèтü ìàéáóтíº дåрæàвè.

Âисновки 
Óкрà¿íà º ïåрñïåктèвíоþ, коíкóрåíтíоñïро

ìоæíоþ дåрæàвоþ. Пåрåïоíоþ íà øлÿõó ìодåр
íіçàöі¿ ñóñïілüñтвà º ïоñтрàдÿíñüкå ìèñлåííÿ, ÿкå 
áóло ïрèвèто лþдÿì ó ÷àñè СÐСÐ. Слід çìіíèтè 
ñтàрі ïоãлÿдè íàродó, ïо÷àтè íàлàãодæóвàтè іíô
рàñтрóктóрó, çáілüøóвàтè вèдàткè íà ìàркåтèíã, 

íàóкó, оñвітó, роçвèвàтè тóрèñтè÷íèé ïотåíöіàл 
крà¿íè і тоді дåрæàвà çìоæå çàéíÿтè ïровідíå ìіñ
öå ñåрåд іíøèõ крà¿í íà ìіæíàродíоìó рівíі. 
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УДК 338.1
ЯВОРСЬКА Т.В.,

УЛИЧ О.М.

Економічні дива усïіõу ïровідниõ  
країн світу – досвід для Óкраїни

У статті описано історії успішного встановлення стабільної економічної системи в державі та ви-
значено основні складові виконання поставлених завдань. 

Пðåäìåтîì äîсліäжåííя є досвід впровадження ефективних систем економіки в провідних 
країнах світу – Німеччини та Сінгапуру. 

Мåтîþ стàтті є формування та визначення способів витягнення держави з боргової ями. 

Âисíîâêи. Головна функція економіки полягає у створенні продуктів, необхідних для життєдіяль-
ності суспільства. Реальне зростання валового внутрішнього продукту і максимальна зайнятість на-
селення є пріоритетними цілями здійснення політики економіки в країні. Добробут і стабільність на-
шої держави насамперед залежить від правильного регулювання економіки на державному рівні 
та її розвитку, здійснення доцільної та ефективної діяльності в процесах бізнесу, фінансах. Запорука 
багатої країни – це надійна її економіка. Вивчення та дослідження питань економічних систем за-
вжди актуальне та доцільне питання в сучасних умовах розвитку світового ринку та його потреб.

Êлþ÷îâі слîâà: економіка, інвестиції, бюджетні кошти, тіньовий ринок, андерклас, окупаційна 
зона, національна валюта.

 ЯВОРСКАЯ Т.В.,
УЛИЧ О.М.

Экономические чудеса усïеõа ведущиõ  
стран мира – оïыт для Óкраины

В статье описано истории успешного установления стабильной экономической системы в госу-
дарстве и определены основные составляющие выполнения поставленных задач.

Пðåäìåтîì исслåäîâàíия является опыт внедрения эффективных систем экономики в веду-
щих странах мира – Германии и Сингапура.
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Пîстàíîâêà пðîблåìи. Нà дàíèé ÷àñ ñèтóà
öіÿ в óкрà¿íñüкіé åкоíоìіöі íàãàдóº ñïоãàдè ïро 
Бóдüоííоãо, çãідíо ç ÿкèìè віí íàïолÿãàв íà íå
оáõідíоñті ïоñèлåííÿ кàвàлåрі¿ вæå ïід ÷àñ Дрó
ãо¿ ñвітово¿ віéíè, ñïèрàþ÷èñü íà доñвід ïоïå
рåдíüо¿ ãроìàдÿíñüко¿ віéíè. І öå ïоïрè тå, що 
ñèтóàöіÿ ïрèíöèïово çìіíèлàñÿ, і ïоãодó íà ïолі 
áоþ роáèлè вæå літàкè і тàíкè. Алå, íà æàлü, до
водèтüñÿ коíñтàтóвàтè, що і кåрìàíè÷і óкрà¿í
ñüко¿ åкоíоìікè тàк ñàìо щå і доñі ïåрåáóвàþтü 
ïід вïлèвоì çàñтàріло¿ в÷орàøíüо¿ ôілоñоôі¿ дå
ôіöèтíоãо рèíкó. Нàì íåодíорàçово доводèтüñÿ 
÷óтè від íàøèõ дåïóтàтів, ïàртіéíèõ ôóíкöіоíåрів, 
÷èíовíèків ïро íåоáõідíіñтü ïідвèщèтè çàрïлà
тè тà ïåíñі¿, ñóттºво çáілüøèтè кілüкіñтü роáо÷èõ 
ìіñöü, ïокрàщèтè óìовè длÿ ìàлоçàáåçïå÷å
íèõ ãроìàдÿí тà іí. Алå ïоñтàº íàñтóïíå ïèтàííÿ: 

«Çà рàõóíок ÷оãо?» Тàк ÿк, íàøà åкоíоìікà і ïå
рåвàæíà áілüøіñтü ¿¿ ïідïрèºìñтв º íåкоíкóрåí
тоñïроìоæíоþ. Âоíà íå ñïроìоæíà «вèроáлÿтè» 
доñтàтíüо ãроøåé, ÿк ó роçвèíåíèõ крà¿íàõ. Тоìó 
ïорóøóþтüñÿ ïèтàííÿ: щодо çáілüøåííÿ öіí і тà
рèôів, ïідвèщåííÿ ïåíñіéíоãо вікó, çáорів, ïодàт
ків. А Óкрà¿íà çíов і çíов ïроñèтü ãроøі ó МÂФ 
тà іíøèõ ôіíàíñовèõ іíñтèтóöіé і щå ãлèáøå çà
íóрþºтüñÿ ó áорãè. Алå öå íå вèõід ç ñèтóàöі¿. Длÿ 
ñтворåííÿ дåтàлüíоãо ïлàíó åкñтрåíо¿ рåàíіìàöі¿ 
íàøо¿ åкоíоìікè ìоæíà доñлідèтè ñклàдові óñïі
õó крà¿í ñóñідів, ÿкі тàкоæ áóлè ó тåïåріøíіé íàøіé 
ñèтóàöі¿. Оöіíèтè ñèлüíі ñтороíè тà ìоæлèвоñ
ті íàøо¿ дåрæàвè, ïроàíàліçóвàтè ñлàáкі ñторо
íè тà çàãроçè íàøіé åкоíоìі÷íіé ñèñтåìі. Доñвід 
ïровідíèõ крà¿í відкорèãóвàтè і вèкорèñтàтè ïід 
÷àñ çдіéñíåííÿ рåôорì ó ñôåрі åкоíоìікè.

Öåльþ стàтьи является формирование и определение способов извлечения государства из 
долговой ямы.

Âыâîäы. Главная функция экономики состоит в создании продуктов, необходимых для жизне-
деятельности общества. Реальный рост валового внутреннего продукта и максимальная занятость 
населения являются приоритетными целями осуществления политики экономики в стране. Бла-
гополучие и стабильность нашего государства в первую очередь зависит от правильного регули-
рования экономики на государственном уровне и ее развития, осуществления целесообразной и 
эффективной деятельности в процессах бизнеса, финансах. Залог богатой страны – это надежная 
ее экономика. Изучение и исследование вопросов экономических систем всегда актуален и целе-
сообразно вопрос в современных условиях развития мирового рынка и его потребностей.

Êлþ÷åâыå слîâà: экономика, инвестиции, бюджетные средства, теневой рынок, андерклас, 
оккупационная зона, национальная валюта.

YAVORSKA T.V. 
ULYCH O.M.

Economic miracles of success of the leading countries  
of the world – experience for Ukraine

The article described the histories of the successful establishment of a stable economic system in 
the state, and the main components of the accomplished tasks are determined.

The subject of the study is the experience of implementing effective economic systems in the 
leading countries of the world – Germany and Singapore.

The purpose of the article is the formation and definition of ways of extracting the state from the 
debt hole. 

Conclusions. The main function of the economy is to create products necessary for the life of society. The 
real growth of the gross domestic product and the maximum employment of the population are the priority 
objectives of the implementation of the economic policy of the country. The welfare and stability of our state 
depends, first and foremost, on the proper regulation of the economy at the state level and its development, 
the implementation of expedient and effective activities in business processes and finances. The key to a rich 
country is its sound economy. The study and research of issues of economic systems is always an actual and 
expedient issue in the current conditions of development of the world market and its needs.

Key words: economy, investment, budget funds, shadow market, subclass, occupation zone, 
national currency.
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Àíàліз îстàííіх äîсліäжåíь тà публіêàцій. 
Âèріøåííÿì ïроáлåì ñó÷àñíо¿ åкоíоìікè íàøо¿ 
дåрæàвè, вèкорèñтàííÿ іíоçåìíоãо доñвідó доñлі
дæóвàлè і віт÷èçíÿíі в÷åíі М.А. Голóáåöü, А.Г. Шà
ïàр, С.М. Çлóïко, Л.Г. Ðóдåíко, Ю.І. Сàìоéлåíко, 
Â.П. Кóõàр, Я.О. Поáóрко тà іí. Нåçвàæàþ÷è íà øè
рокèé ñïåктр åкоíоìі÷íèõ доñлідæåíü, ïóáлікàöіé, 
вèріøåííÿ тà ïровåдåííÿ рåôорì ó åкоíоìі÷íèé 
ñôåрі çдіéñíåíо íà дóæå íèçüкоìó рівíі.

Сàìå тоìó, ìåтîþ дàíо¿ стàтті º доñлідæåííÿ 
оñоáлèвоñтåé ôорìóвàííÿ åôåктèвíо¿ ñèñтåìè 
åкоíоìікè ÿк çàïорóкè ïроöвітàííÿ тà доáроáóтó 
дåрæàвè, ¿¿ роçвèткó. 

Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу äîсліäжåííя. 
«Біда України в тому, що нею керують ті, кому 

вона не потрібна» 
(Михайло Грушевський)

Нàéáілüøà крà¿íà Євроïè, çрó÷íå öåíтрàлü
íå роçтàøóвàííÿ, родþ÷і çåìлі, ìоãóтíі рікè, тà
лàíовèтèé, ïрàöüовèтèé тà ìèролþáèвèé íàрод, 
квітó÷à дåрæàвà, ìåлодіéíà ñолов’¿íà ìовà, іñто
ріÿ íàродó, ÿкèé áàãàто ñтолітü áоровñÿ çà ñвоþ 
ñвоáодó і íåçàлåæíіñтü – öå вñå щå íå вñі ñловà, 
ÿкèìè ìоæíà оïèñàтè íàøó íåíüкó Óкрà¿íó.

Іñторіÿ íàøо¿ åкоíоìікè íåордèíàрíà. Піñлÿ 
çдоáóттÿ íåçàлåæíоñті, ñтворåííÿ і рåàліçàöіÿ 
ïо÷àтковèõ óкрà¿íñüкèõ рåôорì, ñтàíовлåííÿ íà 
øлÿõó до ñтàáілüíоñті тà роçвèткó íàøо¿ åкоíо
ìі÷íо¿ ñèñтåìè, áà÷åííÿ ïо÷àтковèõ кроків óñïіõó, 
ó 2008 р. ìè ñïоñтåрãіàºìо ôіíàíñовó крèçó. Âо
íà õàрàктåрèçóºтüñÿ ñïàдоì вèроáíèтöвà, колè
вàííÿì кóрñó íàöіоíàлüíо¿ вàлþтè, çìåíøåííÿì 
кілüкоñті ñåрåдíüоãо тà ìàлоãо áіçíåñó, çíà÷íè
ìè тåìïàìè іíôлÿöі¿. Ç коæíèì рокоì, оñоáлèво 
ïіñлÿ ïодіé 2014 рокó, ìè áà÷èìо çàìіñтü ìоæ
лèвоñті роçвèткó – вåлè÷åçíó áорãовó ÿìó, в ÿкіé 
оïèíèлàñÿ åкоíоìікà íàøо¿ дåрæàвè. 

Нà дàíèé ÷àñ, ìè ñïоñтåріãàºìо íåãàтèвíó дè
íàìікó в öіліé ñèñтåìі: çíåöіíåííÿ íàöіоíàлüíо¿ 
вàлþтè, çìåíøåííÿ вèроáíèтöвà, вèñокèé рівåíü 
ìіãрàöі¿, áåçроáіттÿ, çàвèщåíі тàрèôè íà коìó
íàлüíі ïоñлóãè, íåñтàáілüíіñтü áàíківñüко¿ ñèñ
тåìè, ïåрåвèщåííÿ вåлè÷èíè дåрæàвíоãо áорãó 
ïоíàд 70 % ÂÂП, вåлè÷åçíèé рівåíü корóïöі¿, íå
åôåктèвíіñтü і ãàлüìóвàííÿ рåôорì, íåдоöілü
íіñтü вèтрà÷àííÿ áþдæåтíèõ рåñóрñів, àãрàрíо–
ñèровèííà ïàñткà, вèñокà ÷àñткà ìоíоïоліñтів íà 
рèíкó, íåдоñкоíàлà коíкóрåíöіÿ, íèçüкèé рівåíü 
ñоöіàлüíоãо çàáåçïå÷åííÿ, áідíіñтü íàñåлåííÿ, 
íåвідïовідíіñтü доõодів, відïлèв іíвåñтèöіé, віéíà, 

íàÿвíіñтü вåлèко¿ ÷àñтèíè тіíüовоãо рèíкó, вè
ñокèé рівåíü відìèвàííÿ коøтів, відñóтíіñтü ñå
рåдíüоãо клàñó, íàÿвíіñтü àíдåрклàñó, íåñïрè
ÿтлèвèé іíвåñтèöіéíèé кліìàт, íåдовірà до влàдè, 
íåñтàáілüíіñтü. І врåøті–рåøт воºííі ді¿.

Тоáто, ìоæíà ñкàçàтè, що Óкрà¿íà воþº ç двоìà 
вороãàìè: вíóтріøíіé тà çовíіøíіé. Çовíіøíіé – öå 
крà¿íà – àãрåñор Ðоñіéñüкà Фåдåрàöіÿ. Âíóтріø
íіé – корóïöіÿ. Çàдàíо áàãàто ïèтàíü: «Як вèéтè іç 
дàíо¿ ñèтóàöі¿?» «Чè іñíóþтü вèõодè?» «Які ñàìå?» 
«Ðåàлüíіñтü ¿õ втілåííÿ?» «Нåоáõідíèé тåрìіí длÿ 
ñтàáіліçàöі¿ åкоíоìі÷íо¿ ñèñтåìè?» «Плàí діé?» 

Âèõід ç áóдü–ÿко¿ íàвітü íàéñклàдíіøо¿ ñèтóàöі¿ 
çàвæдè º. Ðоçãлÿíåìо ïрèклàд óñïіõó двоõ дåр
æàв ç åôåктèвíоþ і ñтàáілüíоþ åкоíоìікоþ. Цå 
Ніìå÷÷èíà і Сіíãàïóр. 

Німеччина. 70 років тоìó дåрæàвà лåæàлà в 
рó¿íàõ, тåрèторіÿ ¿¿ áóлà ïоділåíà íà окóïàöіéíі 
çоíè ìіæ Фрàíöіºþ, США, Âåлèкоþ Брèтàíіºþ, 
СÐСÐ. Ніìöі áåçñèло áоролèñÿ в çлèдíÿõ. Çà ïід
рàõóíкàìè тàìтåøíіõ íіìåöüкèõ åкоíоìіñтів, íі
ìåöü в тоé ÷àñ рàç íà 12 років ìіã роçрàõовóвàтè 
íà ïàрó ÷åрåвèків, à рàç íà 50 років – íà íовèé 
коñтþì. Âñі áóлè вïåвíåíі, що íіìöі ïроñто тà
кè ïрèрå÷åíі áóлè íà æàлþãідíå іñíóвàííÿ. Алå 
çíàéøлàñÿ ñåрåд íèõ лþдèíà, ÿкà áóлà ïåрåко
íàíà, що íà оñíові õèтрèõ ïідрàõóíків ñèровèíè 
і åкñтрàïолÿöі¿ в ìàéáóтíº іñíóþ÷èõ трåíдів, íå 
дåрæàвíоãо втрó÷àííÿ в åкоíоìікó вдàñтüñÿ вè
çíà÷èтè долþ öілоãо íàродó. Ціºþ лþдèíоþ áóв 
кàíöлåр, àрõітåктор íіìåöüкèõ åкоíоìі÷íèõ рå
ôорì Лþдвіã Åрõàрд [1]. Оñíовíà вïåвíåíіñтü 
öüоãо ïроôåñорà ïолÿãàлà в íàñтóïíоìó: ÿкщо в 
åкоíоìіöі ïрàвèлüíо вèáóдóвàтè ñтèìóлè до ïрà
öі, çàïровàдèтè ìàкñèìàлüíó ñвоáодó коíкóрåí
öі¿ тà ñïоæèвàííÿ, à ïрè öüоìó ãàрàíтóвàтè ïрà
во ïрèвàтíо¿ влàñíоñті, то в íàñåлåííі ç’ÿвèтüñÿ 
ñåíñ ïрàöþвàтè, íàкоïè÷óвàтè, іíвåñтóвàтè, à íі
ìåöüкà åкоíоìікà ïідå ó ãорó. Тàкі дóìкè в тоé ÷àñ 
вèдàвàлèñÿ ôàíтàñтèкоþ, тàк ÿк áóло çàãàлüíå 
ïåрåкоíàííÿ, що Ніìå÷÷èíà çíèщåíà і рóõíóлà 
в ñтàí áåçлàдó íàвікè. Протå Лþдвіã Åрõàрд ві
рèв ó ñèлó ïроñтèõ рå÷åé і коíкóрåíöі¿, ïрèвàт
íо¿ іíіöіàтèвè тà áàæàííÿ çàроáлÿтè. Діÿлüíіñтü 
óрÿдó áóлà ñïрÿìовàíà íà ñкàñóвàííÿ íàéріç
íоìàíітíіøèõ àктів, ÿкі рåãóлþвàлè íàéдріáíіøі 
àñïåктè åкоíоìі÷íоãо æèттÿ íіìöів. Скàñóвàííÿ 
коíтролüовàíèõ öіí і дåрæàвíоãо втрó÷àííÿ. Åр
õàрд оáìåæèв вèдàткè óрÿдó, вçÿв кóрñ íà çíè
æåííÿ ïодàтків. Ðоçроáлÿлèñÿ íàéріçíоìàíітíіøі 
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іíñтрóìåíтè, ÿкі ñтèìóлþвàлè íіìöів іíвåñтóвàтè 
коøтè в íàöіоíàлüíó åкоíоìікó, áілüøå і ÿкіñíі
øå ïрàöþвàтè. Лþдåé ïідøтовõóвàлè до ïоíàд
íорìово¿ роáотè, íå оïодàтковóþ÷è ïоçàóро÷íі 
çàроáіткè. Ç ÷àñоì åкоíоìікà Ніìå÷÷èíè ïіøлà в 
ãорó. Тàк ÿк ïрàöüовèтå çàдоволåíå íàñåлåííÿ – 
çàïорóкà ìàéáóтíüоãо. 

Сінгапур. Сіíãàïóрñüкèé ïрàвèтåлü çроáèв ç 
íàéáідíіøоãо оñтровà ó ñвіті одíó ç íàéáàãàтøèõ 
крà¿í. Як éоìó öå вдàлоñÿ? Колèñü ÷àñ áóв íåñïо
кіéíèé. Соþç Мàлàéçі¿ і Сіíãàïóрó (1963 р.) ñóïро
водæóвàвñÿ крèвàвèìè ñóтè÷кàìè ìіæ æèтåлÿìè 
ріçíèõ íàöіоíàлüíоñтåé. Â 1965 р. Сіíãàïóр áóв 
вèклþ÷åíèé çі ñклàдó Мàлàéçі¿. Отрèìàвøè вè
ìóøåíó ñвоáодó, ìàлåíüкèé ïівоñтрів оïèíèвñÿ в 
íåçàвèдíоìó ñтàíовèщі. Прèродíèõ рåñóрñів, íà
вітü влàñíо¿ ïèтíо¿ водè тóт íåìàº, çíà÷íà ÷àñтèíà 
íàåñлåííÿ æèлà íà ìåæі áідíоñті в трóщоáàõ, à вñі 
ìіçåрíі áþдæåтíі коøтè роç’¿дàлà вàæкà корóïöіÿ. 

Ðåôорìàтороì, ïоводèрåì öіº¿ íàöі¿ ñтàв Лі Кó
àí Ю. Âіí çàÿвèв, що íовà крà¿íà áóдå áóдóвàтè
ñÿ íà оñíові ідåé ìóлüтèкóлüтóрàліçìó. Â åкоíо
ìіöі çроáèлè ñтàвкó íà коíкóрåíтíоñïроìоæíіñтü 
íà ñвітовоìó рèíкó. Çàоõо÷óвàлèñÿ і çвілüíÿлèñÿ 
від ïодàтків ÿк ìіñöåві, тàк і іíоçåìíі ïідïрèºì
ñтвà, ÿкі ïрàöþвàлè в ãàлóçÿõ, вèçíà÷åíèõ óрÿ
доì ÿк ïріорітåтíі. Цå áóлè – íàôтоïåрåроáíà і 
лåãкà ïроìèñловіñтü, ñóдíоáóдóвàííÿ, åлåктро
íікà, вèñокі тåõíолоãі¿. Ðåçóлüтàт: 7 років ïоñïілü 
Сіíãàïóр íàçèвàþтü íàéкрàщоþ крà¿íоþ в ñві
ті длÿ вåдåííÿ áіçíåñó. Прèõід в Сіíãàïóр іíоçåì
íèõ іíвåñторів, çокрåìà àìåрèкàíñüкèõ, çàклàв 
ôóíдàìåíт áлàãоïолó÷÷ÿ в крà¿íі, одíо÷àñíо вè
ріøèвøè ïроáлåìó ç áåçроáіттÿì. Як çãàдóвàв Лі 
Кóàí в ìåìóàрàõ: «Сіíãàïóр – ç трåтüоãо ñвітó в 
ïåрøèé»: «Мè вітàлè коæíоãо іíвåñторà. Мè ïро
ñто çі øкóрè ïíóлèñÿ, щоá доïоìоãтè éоìó ïо
÷àтè вèроáíèöтво і íàлàãодèтè áіçíåñ». Нà ñó
÷àñíоìó åтàïі óрÿд íàìàãàºтüñÿ оá÷èñлþвàтè 
ãàлóçі, ÿкі в ìàéáóтüоìó áóдóтü ïріорітåтàìè ñві
тово¿ åкоíоìікè. Крà¿íà ïо ìàкñèìóìó вèкорèñ
товóº ïåрåвàãè ñвоãо оñтрівíоãо роçтàøóвàííÿ. 
Мàкñèìàлüíо ñïрощåíà ïодàтковà ñèñтåìà – 
вñüоãо 5 ïодàтків. Тілüкè 4 вèдè товàрів ïідлÿ
ãàþтü оïодàткóвàííþ ïрè ввåçåííі – àвтоìоáі
лі, àлкоãолü, тþтþíові вèроáè тà íàôтоïродóктè. 
Головíèé рåñóрñ – öå лþдè. Сàìå тоìó дåрæàвà 
вклàдàº ñолідíі ãроøі в оñвітó, çдоров’ÿ і дèñöè
ïліíóвàííÿ ãроìàдÿí. Óрÿд рåãóлÿрíо íàдàº ïо
дàткові ïілüãè ãроìàдÿíàì, ÿкі ïрàãíóтü в÷èтèñÿ 

і çàводèтè ñіì’¿. Пåрåвàæíо вñі ãроìàдÿíè крà¿íè 
º влàñíèкàìè íåрóõоìоñті, íàвітü íàéáідíіøі (¿ì 
вèдàвàлè ïілüãові іïотå÷íі крåдèтè). 

Âідоìà ôрàçà Лі Кóàí Ю: «Щоá ïодолàтè корóï
öіþ, ïо÷íітü ç тоãо, що ïоñàдітü трüоõ ñво¿õ дрóçів. 
Âè çíàºтå çà що, і воíè çíàþтü. [2]» Мàкñèìàлüíо 
ñïрощåíі вñі çàкоíè. Оñíовíèé рåñóрñ Сіíãàïóрó, 
çàвдÿкè ÿкоìó віí çдіéñíèв вåлè÷åçíèé рèвок – öå 
áóв лþдñüкèé ïотåíöіàл. Â íüоãо в íàñ доñтàтíüо. 

Чàñтково відáóвàºтüñÿ роçвèток ñіл. Пåрøоþ в 
Óкрà¿íі íà øлÿõ дåöåíтрàліçàöі¿ çвàæèлàñÿ ñтàтè 
Новоïñковñüкà оá’ºдíàíà тåрèторіàлüíà ãроìà
дà. 2015 рокó в Лóãàíñüкіé оáлàñті оá’ºдíàлèñÿ 
5 ñіл тà ñåлèщå Новоïñков. А öå ïоíàд 12 тè
ñÿ÷ лþдåé. Ó 80–õ рокàõ ìèíóлоãо ñтоліттÿ öі 
тåрèторі¿ ñтàлè відоìі, колè íà ïåрåтèíі Новоï
ñковñüкоãо рàéоíó ïроклàлè çíàìåíèтèé ãàçо
ãіí «Óрåíãоé–Поìàрè–Óæãород». Сüоãодíі é до
ñі в рàéоíі º óïрàвліííÿ ìàãіñтрàлüíèõ ãàçоãоíів, 
тóт трàíñïортóþтü 70% ãàçó, що éдå ç Ðоñі¿ ÷å
рåç Óкрà¿íó в Çàõідíó Євроïó. Алå ïоøтовõó длÿ 
роçвèткó ìіñöåвоñті öå íå дàвàло. Нà öèõ тåрè
торіÿõ, ÿк і íà áілüøоñті в Óкрà¿íі, дåñÿткàìè ро
ків íå áà÷èлè íорìàлüíèõ доріã, ìåдèöèíè, íàвітü 
вóлè÷íоãо оñвітлåííÿ. Лþдè çроçóìілè, ÷åкàтè 
«вкàçівок» çãорè і, що õтоñü ïрèéдå і çроáèтü вñå 
çà íèõ, áåçãлóçдо. А оá’ºдíàííÿ в тåрèторіàлüíó 
ãроìàдó дàº íàдіþ і ìоæлèвоñті.

«Âèÿвлÿºтüñÿ, íàéñклàдíіøå – çвàæèтèñÿ íà 
ріøó÷èé крок, óñвідоìèтè і вçÿтè відïовідàлüíіñтü 
çà ñåáå тà çà ìàéáóтíº ñво¿õ тåрèторіé», –  кàæå 
ãоловà Новоïñковñüко¿ оá’ºдíàíо¿ тåрèторіàлüíо¿ 
ãроìàдè Лóãàíñüко¿ оáлàñті Âàдèì Гàºв. Âèріñ віí 
ó тóтåøíіõ крàÿõ. Оáрàíèé в лèñтоïàді 2015 рокó. 
Çãàдóº: ôàктè÷íо до оá’ºдíàííÿ ãроìàдè вñі ñåлà 
і ñåлèщà áóлè дåïрåñèвíі. Âіí ñàì ç ìіñтå÷кà–ãà
çоïроводó, дå íå áóло вóлè÷íоãо оñвітлåííÿ, тро
тóàрів, à дороãè воñтàííº рåìоíтóвàлè, ìàáóтü, 
÷вåртü ñтоліттÿ тоìó. 

Çà двà рокè роáотè Новоïñковñüкà оá’ºдíàíà 
тåрèторіàлüíà ãроìàдà çìоãлà çроáèтè áілüøå, 
íіæ çà вñі ïоïåрåдíі рокè íåçàлåæíоñті дåрæàвè. 
Якщо до оá’ºдíàííÿ ñåлèщà ñóìàрíо ìàлè в áþ
дæåтàõ лèøå 7 ìлí ãрí, то одрàçó ïіñлÿ áþдæåт 
ОТГ çріñ óтрè÷і, кàæóтü ìіñöåві кåрівíèкè. Нà ïо
÷àткó 2017 рокó тóт вæå ìàлè ïоíàд 56 ìлí ãрí, 
ó тіì ÷èñлі ìàéæå 23 ìлí вèділèлà дåрæàвà ÿк 
ñóáвåíöіþ íà ріçíі ïроåктè. Торік ó ñåлі Оñèíо
вå ïолàãодèлè дороãè íà 1 ìлí ãрí, щå ñтілüкè 
æ вèділèлè öüоãорі÷. Âñтàíовèлè ñó÷àñíå вóлè÷
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íå оñвітлåííÿ íà ñоíÿ÷íèõ ïàíåлÿõ, ïрèдáàлè дè
тÿ÷і ìàéдàí÷èкè, відрåìоíтóвàлè ñілüñüкèé клóá. 
А в ñåлі Мàкàртåтèíå íà рåìоíт øлÿõів вèтрà
тèлè 1,5 ìлí ãрí. Новå оñвітлåííÿ, оáлàøтовàíі 
вóлèöі отрèìóþтü íàвітü íàéвіддàлåíіøі кóто÷кè. 
Âàæлèво, що ïоñтóï ïоìі÷àþтü ñàìі ìåøкàíöі.

Прèклàд ìоæóтü вçÿтè до óвàãè é іíøі ñåлà крà¿íè.

Âисновок
Отæå, Óкрà¿íі ìоæíà вèкорèñтàтè доñвід крà

¿í, ÿкі áóлè в тàкèõ óìовàõ, що і ìè. Длÿ ïо÷àт
кó íàì ïотріáíо ìàкñèìàлüíо ñïроñтèтè ïодàт
ковó ñèñтåìó, çàкоíодàвñтво. Створèтè роáо÷і 
ìіñöÿ. Поáоротè корóïöіþ. Çроáèтè рåôорìè.  
Çàвåрøèтè віéíó. Çàоõотèтè і ïовåрíóтè вірó 
óкрà¿íöів. Çдіéñíåííÿ рåàлüíоãо ôіíàíñóвàííÿ 
çàïоçè÷åíèõ рåñóрñів в öілüові ïроåктè, ñкоро
÷åííÿ дåрæàвíèõ вèтрàт, коíôіñкàöіÿ тіíüовоãо 
ìàéíà, íàдàííÿ оïтèìàлüíèõ крåдèтів, відкрèттÿ 
øлÿõó ìолодèì. Ðоçвèток ñіл, ñілüñüкоãо ãоñïо
дàрñтвà. Як кàæóтü, áàãàтå ñåло – áàãàтà крà¿íà. 
Âïåвíåíіñтü в çàвтрàøíüоìó дíі, вèñокèé іíтå
лåктóàлüíèé рівåíü лþдñüкоãо ïотåíöіàлó – çà
ïорóкà óñïіøíо¿ роçвèíåíо¿ åкоíоìікè.
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УДК 339.9:336.7:347.7(477)
МОЛНАР О.С.,

МАЙБОРОДА М.П.,
ПІНЦАК С.М.

Основні наïрямки регулювання ринку каïіталу в ïолітиці 
формування фінансової системи Óкраїни

Бурхливий розвиток світового фінансового ринку, його глобалізація надали нові імпульси дина-
мізму розвитку міжнародної економіки, сприяли посиленню взаємозалежності та взаємодії як під-
систем світового господарства, так і окремих країн. Одним із проявів поглиблення такої інтерна-
ціоналізації еконо мічного життя в умовах глобалізації є інте нсифікація міжнародного руху капіталу 
в усіх його формах і проявах. На основі узагальнення багатовікового світового досвіту експорту та 
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Пîстàíîâêà пðîблåìи. Хàрàктåрíоþ рèñоþ 
ñвітовèõ åкоíоìі÷íèõ відíоñèí ñтàº іíтåíñèвíèé 
роçвèток ôіíàíñово¿ ãлоáàліçàöі¿ іç çàлó÷åííÿì 
íàöіоíàлüíèõ åкоíоìік до ñвітовоãо рèíкó кàïі
тàлó, ïоñèлåííÿ ¿õ вçàºìоçàлåæíоñті. Âідоáрà

æåííÿì öèõ ïроöåñів ñтàло вèíèкíåííÿ ºдèíо
ãо іíôорìàöіéíоãо ïроñторó, іíтåрíàöіоíàліçàöіÿ 
тà øвèдкå çроñтàííÿ рèíків кàïітàлó. Çроñтàþ
÷à вçàºìоçàлåæíіñтü крà¿í, іíтåíñèôікàöіÿ ìіæ
íàродíоãо оáìіíó товàрàìè, ïоñлóãàìè тà кà

ім порту капіталу в міжнародній економіці відпрацьовані та загальноприйняті но рми регулювання 
потоків і інвестицій. Наведені основні напрямки, за якими здійснюється регулювання міжнарод-
ного інвестування. Крім того, розглянуто особливості українського національного законодавства 
щодо регулювання іноземних інвестицій. Запропоновані заходи щодо підвищення ефективності 
ведення контролю за потоками капіталів. Доведено, що важливою передумовою залучення іно-
земного капіталу є двосторонні та багатосторонні інвестиційні угоди.

Êлþ÷îâі слîâà: фінанси, ринок, інтеграція, капітал, фінансова система, інвестиції, ресурси, кредити. 
МОЛНАР А.С.,

МАЙБОРОДА М.П.,
ПИНЦАК С.М.

Основные наïравления регулирования рынка каïитала  
в ïолитике формирования финансовой системы Óкраины

Бурное развитие мирового рынка, его глобализация предоставили новые импульсы динамиз-
му развития международной экономики, способствовали усилению взаимозависимости и вза-
имодействия как подсистем мирового хозяйства, так и отдельных стран. Одним из проявлений 
углубления такой интернационализации экономической жизни в условиях глобализации являет-
ся интенсификация международного движения капитала во всех его формах и проявлениях. На 
основе обобщения многолетнего мирового опыта экспорта и импорта капитала в международной 
экономике отработаны и общеприняты нормы регулирования потоков и инвестиций. Приведены 
основные направления, по которым осуществляется регулирование международного инвестиро-
вания. Кроме того, рассмотрены особенности украинского национального законодательства по 
регулированию иностранных инвестиций. Предложены меры по повышению эффективности ве-
дения контроля за потоками капиталов. Доказано, что важной предпосылкой привлечения ино-
странного капитала являются двусторонние и многосторонние инвестиционные соглашения.

Êлþ÷åâыå слîâà: финансы, рынок, интеграция, капитал, финансовая система, инвестиции, 
ресурсы, кредиты.

MOLNAR O.S.,
MAYBORODA M.P.,

PINTSAK S.M.

The main directions of capital market regulation  
in the policy of forming the financial system of Ukraine
The rapid development of the global financial market, its globalization gave new impetus to the 

dynamism of the development of the international economy, contributed to the strengthening of 
interdependence and interaction as subsystems of the world economy, as well as separate countries. 
One of the manifestations of deepening such internationalization of economic life in the conditions 
of globalization is the intensification of the international capital movement in all its forms and 
manifestations. On the basis of the generalization of the centuries–old global experience of export 
and import of capital in the international economy are developed and generally accepted rules of 
regulation of flows and investments. The main directions of regulation of international investment are 
given. In addition, the features of the Ukrainian national legislation on foreign investment regulation 
are considered. The measures to improve the efficiency of control over capital flows are proposed. It 
is proved that bilateral and multilateral investment agreements are an important prerequisite for the 
attraction of foreign capital.

Keywords: finance, market, integration, capital, financial system, investments, resources, credits.
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ïітàлоì ïрèçводèтü до ïоÿвè íовèõ тåíдåíöіé 
ó ñôåрі ôіíàíñовèõ відíоñèí. Тоìó ñтрàтåãі÷íо 
вàæлèвèì íàïрÿìоì º роçроáкà åôåктèвíо¿ íà
öіоíàлüíо¿ ïолітèкè в оáлàñті ôіíàíñів ç óрàõó
вàííÿì íåоáõідíоñті іíтåãрàöі¿ крà¿í до ñвітово¿ 
åкоíоìікè ÿк рівíоïрàвíèõ ó÷àñíèків ãлоáàлüíо
ãо рèíковоãо ïроöåñó. 

Глоáàліçàöіÿ, çокрåìà ¿¿ ôіíàíñовà ñклàдовà, і 
ÿк ôàктор, що вïлèвàº íà íå¿, ìіæíàродíà ôіíàí
ñовà іíтåãрàöіÿ íà тåïåріøíіé дåíü – íåдоñтàтíüо 
вèв÷åíі ÿвèщà, тоìó доñлідæåííÿ ó öіé оáлàñті 
дóæå вàæлèві тà çàкоíоìірíо вèклèкàþтü вåлè
кèé тåорåтè÷íèé і ïрàктè÷íèé іíтåрåñ. І від тоãо, 
íàñкілüкè øвèдко тà ÿкіñíо Óкрà¿íà áóдå іíтåãро
вàíà ó ñвітовèé ôіíàíñовèé ïроñтір, çàлåæèтü ¿¿ 
÷àñткà ó ñвітовèõ ôіíàíñовèõ ïотокàõ, оáñÿãó çà
лó÷åíèõ до åкоíоìікè іíвåñтèöіé, à відïовідíо é 
ñкоріøå доñÿãíåííÿ ïотåíöіéíоãо рівíÿ ó вèроá
íè÷іé тà ôіíàíñовіé ñôåрàõ.

Àíàліз îстàííіх публіêàцій тà публіêàцій. 
Доñлідæåííþ ïроáлåì ôорìóвàííÿ íàöіоíàлü
íо¿ ôіíàíñово¿ ïолітèкè в óìовàõ іíтåãрàöі¿ Óкрà
¿íè до ñвітовоãо рèíкó кàïітàлó ïрèñвÿ÷åíо ро
áотè íàñтóïíèõ íàóковöів: Д. Блåéкà, Дæ. К. Âàí 
Хорíà, Л. Âàлüрàñà, О. Гàврèлþкà, Д. Åдìіñтåрà, 
Л. Åрõàрдà, Дæ. Кåéíñà, О. Кèрåºвà, Ю. Мàкоãо
íà, Ю. Пàõоìовà, М. Портåрà, О. Ðоãà÷à, М. Сàв
лóкà, А. Філіïåíкà, С. Фіøåрà тà іí. Нåçвàæàþ÷è 
íà çдоáóткè ñó÷àñíо¿ íàóково¿ дóìкè щодо ïåр
ñïåктèвíèõ ìоæлèвоñтåé і рåçåрвів ìіæíàрод
íо¿ іíтåãрàöі¿, ñтàí åкоíоìі÷íо¿ ïрàктèкè в Óкрà¿íі 
ñвід÷èтü ïро íåоáõідíіñтü ïодàлüøèõ доñлідæåíü 
ç ïèтàíü ìіæíàродíоãо іíтåãрóвàííÿ. 

Мåтà стàтті – вèçíà÷èтè оñíовíі íàïрÿìè рå
ãóлþвàííÿ рèíкó кàïітàлó ó ïолітèöі ôорìóвàííÿ 
ôіíàíñово¿ ñèñтåìè Óкрà¿íè. 

Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Оñíовíè
ìè ñóá'ºктàìè ìіæíàродíоãо рóõó кàïітàлó і éоãо 
ìіæíàродíо–ïрàвовоãо оôорìлåííÿ íà ìікро
рівíі º ïідïрèºìñтвà, ôірìè, íà ìàкро– тà ìå
çо–ãлоáàлüíоìó рівíÿõ – дåрæàвè; íà ìåçоãло
áàлüíоìó тà ãлоáàлüíо–ïлàíåтàрíоìó рівíÿõ 
– ìіæíàродíі åкоíоìікè і, ïåрø çà вñå, ôіíàíñові 
орãàíіçàöі¿; íàрåøті íà óñіõ çàçíà÷åíèõ рівíÿõ тà
кі ñïåöèôі÷íі ñóá'ºктè ìіæíàродíо–åкоíоìі÷íèõ 
тà ìіæíàродíо–ïрàвовèõ відíоñèí, ÿк ТНК і ТНБ. 
Прè öüоìó ïрèродíо, що ïåр вèííèìè ñóá'ºктàìè 
ìіæíàродíоãо рóõó кàïітàлó º коíтрàãåíтè ріçíèõ 
крà¿í. Длÿ рåàліçàöі¿ тèõ ÷è іíøèõ ìіæдåрæàв
íèõ двоñтороííіõ ÷è áàãàтоñто роííіõ іíвåñтè

öіéíèõ ïроåктів коøтè íà çдіéñíåííÿ öèõ ïроåк
тів íàдõодÿтü ïå рåвàæíо ç дåрæàвíèõ áàíків. А, 
отæå, ìоáіліçàöіÿ тà відïовідíо íàдõодæåííÿ ôі
íàíñовèõ рåñóрñів ïåрåдáà÷àºтüñÿ і відïовідíо 
рåãóлþºтüñÿ ìіæдåрæàвíèìè óãодàìè. Â тàкоìó 
рàçі трàíñкордоííі ïотокè дåрæàвíèõ іíвåñтè
öіé áóдóтü вè ñтóïàтè ó ôорìі ïрÿìèõ, ïортôåлü
íèõ àáо ìіæдåрæàвíèõ áàíківñüкèõ крåдèтів, à 
ìоæлèво, іíвåñтèöіé ó çìіøàíіé ôорìі, – óñі öі 
ìіæдåрæàвíі ïотокè врåøті–рåøт рåãóлþþтüñÿ 
відïовідíèìè ìіæóрÿдовèìè óãодàìè тà íàöіо
íàлüíèì çàко íодàвñтвоì ïро іíвåñтèöі¿.

Прàктè÷íо коæíà крà¿íà ç рèíковоþ åкоíоìі
коþ ìàº влàñíå íàöіоíàлüíå çàкоíодàвñтво що
до рåãóлþвàííÿ іíоçåìíèõ іíвåñтèöіé. Çàкоíè 
ïро іíоçåìíі іíвåñтèöі¿ ôорìóþтü ïрàвовå ïолå 
åкñïортó тà іìïортó кàïітàлó. Нàöіоíàлüíå çàко
íодàвñтво рåãóлþº ïорÿдок ïрèдáàííÿ іíоçåì
íèìè іíвåñторàìè оáліãàöіé дåрæàвíо¿ ïоçè
кè. Â íàöіоíàлü íоìó çàкоíодàвñтві ïро іíоçåìíі 
іíвåñтèöі¿ ïåрåдáà÷àºтüñÿ рåæèì çàñíóвàííÿ 
тà ôóíкöіоíóвàííÿ ïідïрèºìñтв ïовíіñтþ ç іíо
çåìíèìè àктèвàìè. Прàвові íорìè, що íèìè кå
рóºтüñÿ áóдü–ÿкà крà¿íà рèíково¿ åкоíоìікè, 
вèìàãàþтü дотрè ìàííÿ öèõ íорì іíоçåìíèìè іí
вåñторàìè ïрè çàñíóвàííі до÷ірíіõ ïідïрèºìñтв, 
ôіліé, ïрåдñтàвíèöтв тощо. Çãідíо ç іñíóþ÷èìè в 
крà¿íàõ çàкоíàìè ïро іíоçåìíі іíвåñтèöі¿, ïåрåд
áà÷àþтüñÿ óìовè ïрèдáàííÿ ïрàв тà ñïоñоáів ко
рèñтóвàííÿ çå ìåлüíèìè ділÿíкàìè, íà ÿкèõ çíà
õодÿтüñÿ іíоçåìíі ïідïрèºìñтвà ÷è іíøі оá'ºктè, 
що çíàõодÿтüñÿ ó влàñíоñті íåрåçèдåíтів.

Çàкоíодàвñтво áàãàтüоõ крà¿í ïро іíоçåìíі іí
вåñтèöі¿ ïåрåдáà÷àº ìоæлè вó ó÷àñтü іíоçåìíèõ 
іíвåñторів ó роçдåрæàвлåííі тà ïрèвàтèçàöі¿ дåр
æàвíèõ ïідïрèºìñтв. Çàкоíàìè ïåрåдáà÷åíà тà
коæ ó÷àñтü іíоçåìíèõ ïроìèñловèõ ïід ïрèºìöів, 
áàíків тощо в діÿлüíоñті вілüíèõ åкоíоìі÷íèõ çоí, 
що çíàõодÿтüñÿ íà тåрèторі¿ крà¿íè–рåöèïіºí
тà. Нàрåøті, íàöіоíàлüíå çàкоíодàвñтво ïро іí
вåñтèöі¿ ïåрåдáà÷àº íàдàííÿ іíоçåìíèì іíвåñ
торàì ïåвíèõ ïілüã, ÿкщо в öüоìó º åкоíо ìі÷íà 
доöілüíіñтü, àáо æ, íàвïàкè, ïоçáàвлåííÿ ¿õ тèõ 
÷è іíøèõ ïілüã ÷è ïріорè тåтів. Одíèì ñловоì, 
áóдü–ÿкà крà¿íà, що áілüøоþ ÷è ìåíøоþ ìіроþ 
іíтåãро вàíà в ñвітовèé åкоíоìі÷íèé ïроñтір і, від
ïовідíо, ïрàãíå долó÷èтèñÿ до ñвіто вèõ іíвåñтè
öіé відïовідíèì ÷èíоì в çàкоíодàв÷оìó ïорÿд
кó, рåãлàìåíтóº íàд õодæåííÿ до ñåáå іíоçåìíоãо 
кàïітàлó, вñтàíовлþº àдåквàтíі, тоáто тàкі, що 
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відïовідàþтü ìіæíàродíèì ïрàвовèì íорìàì, 
ïрàвèлà ôóíкöіоíóвàííÿ іíоçåì íèõ іíвåñторів, 
рåãóлþº ìåõàíіçì роçïоділó ïрèáóтків, рåïàтріà
öіþ ¿õ íà áàтü ківщèíó іíвåñторà, ãàрàíтóº íåдо
торкàíіñтü іíоçåìíо¿ влàñíоñті тощо.

Нà оñíові óçàãàлüíåííÿ áàãàтовіковоãо ñвіто
воãо доñвітó åкñïортó тà іì ïортó кàïітàлó в ìіæ
íàродíіé åкоíоìіöі відïрàöüовàíі тà çàãàлüíо
ïрèéíÿті íо рìè рåãóлþвàííÿ ïотоків і іíвåñтèöіé. 
Ðåãóлþвàííÿ ìіæíàродíоãо іíвåñтóвàííÿ çдіé
ñíþºтüñÿ çà тàкèìè íàïрÿìкàìè: роçроáкà тà рå
àліçàöіÿ іíвåñтèöіéíо¿ ïолітèкè в крà¿íàõ, що çà
лó÷àþтü іíоçåìíі іíвåñтèöі¿; ñïрèÿííÿ іíоçåìíèì 
іíвåñторàì ó крà¿íàõ–рåöèïіºíтàõ; ñïрèÿííÿ ñïів
роáітíèöтвó в ãàлóçі ìіæíàродíоãо іíвåñтóвàí
íÿ íà áàãà тоñтороííіé оñíові; çдіéñíåííÿ ìіæíà
родíоãо іíвåñтóвàííÿ íà двоñтороííіé оñíові [5, 
466]. Â åкоíоìі÷íіé літåрàтóрі вкàçóºтüñÿ íà öілó 
íèçкó àрãóìåíтів íà корèñтü ввåдåííÿ коíтролþ 
çà ïотокàìè кàïітàлів [8]. Çокрåìà, відçíà÷àþтü
ñÿ ñèтóà öі¿, колè оáìåæåííÿ рóõó кàïітàлó ïокрà
щóº åкоíоìі÷íó ñèтóàöіþ в крà¿íі çà рàõóíок коì
ïåíñàöі¿ íåдоñкоíàлоñтåé ôіíàíñовоãо рèíкó, ÿкі 
вèíèкàþтü в рå çóлüтàті іíôорìàöіéíо¿ àñèìåтрі¿. 
Çàõодè, що ñïрÿìовóþтüñÿ íà óñóíåííÿ ïоді áíèõ 
íåдоñкоíàлоñтåé, колèвàþтüñÿ від çáілüøåííÿ 
відкрèтоñті крà¿íè, ïокрà щåííÿ ïроöåñів íàдàííÿ 
ôіíàíñово¿ іíôорìàöі¿ і вдоñкоíàлåííÿ ïрóдåíöі
àлüíèõ ñтàíдàртів до ввåдåííÿ коíтролþ çà ìіæ
íàродíèì рóõоì кàïітàлó.

Åôåктèвíіñтü коíтролþ çà рóõоì кàïітàлó оöі
íþºтüñÿ ç то÷кè çорó éоãо вïлèвó íà ïотокè кàïі
тàлó і доñÿãíåííÿ тàкèõ öілåé åкоíоìі÷íо¿ ïолітè
кè, ÿк ïідтрèìàííÿ ñтàáілüíоñті вàлþтíоãо кóрñó 
çà рàõóíок çàáåçïå÷åííÿ áілüøо¿ íå çàлåæíоñті 
ãроøово–крåдèтíо¿ ïолітèкè ÷è çáåрåæåííÿ 
вíóтріøíüо¿ ìàкроñко ïі÷íо¿ і ôіíàíñово¿ ñтàáілü
íоñті. Оñкілüкè коíтролü çà рóõоì кàïітàлó ìàº 
тåí дåíöіþ до ñтворåííÿ ïåвíоãо роçрèвó ìіæ 
вíóтріøíіìè і çовíіøíіìè ôіíàíñовèìè рèíкàìè, 
то öÿ оáñтàвèíà ïородæóº ñтèìóлè до оáõідíèõ 
ìàíåврів. Åôåктèвíіñтü коíтролþ ó öüоìó вèïàд
кó áóдå çàлåæàтè від ìàñøтàáів öèõ ñтèìóлів ïо 
відíо øåííþ до вèтрàт оáõідíèõ ìàíåврів. Якщо 
çàõодè коíтролþ åôåктèвíі, ïотокè кàïітàлó áó
дóтü ìåíø ÷óтлèвèìè до вíóтріøíіõ ïроöåíтíèõ 
ñтàвок, ÿкі ìоæóтü áóтè ó тàкоìó вèïàдкó оріºí
товàíі влàдоþ íà вíóтріøíі åкоíоìі÷íі çàвдàííÿ.

Нåçàлåæíо від åôåктèвíоñті çàõодів коíтро
лþ çà рóõоì кàïітàлó, ¿õ вèко рèñтàííÿ ìоæå áóтè 

ïов'ÿçàíå ç ïåвíèìè втрàтàìè. По–ïåрøå, оá
ìåæåííÿ ïо токів кàïітàлó, оñоáлèво ìàñøтàáíі 
і вñåоõоïлþþ÷і, ìоæóтü вïлèвàтè íà кàïі тàлüíі і 
ïото÷íі óãодè ÿк ó áàæàíоìó, тàк і в íåáàæàíоìó 
íàïрÿìкó. По–дрóãå, çдіéñíåííÿ çàõодів коíтр
олþ ìоæå вèклèкàтè додàткові àдìіíіñтрàтèвíі 
вèтрà тè, оñоáлèво колè íåоáõідíі øèрокоìàñø
тàáíі çàõодè длÿ ïåрåкрèттÿ ïотåí öіéíèõ лàçі
вок длÿ оáõідíèõ ìàíåврів. По–трåтº, іñíóº рèçèк, 
що çàõèñт вíóтрі øíіõ рèíків çà доïоìоãоþ çàõо
дів коíтролþ ìоæå óтрóдíèтè íåоáõідíó корåк
öіþ дåрæàвíо¿ ïолітèкè ÷è àдàïтàöіþ ïрèвàтíоãо 
ñåкторà до çìіí ñèтóàöі¿ íà ìіæíàродíèõ рèí
кàõ. Нàрåøті, коíтролü ìоæå ñïровокóвàтè íåãà
тèвíå ñïрèé íÿттÿ рèíкó, що, в ñвоþ ÷åрãó, ìоæå 
óтрóдíèтè і çроáèтè дороæ÷èì длÿ крà¿íè доñтóï 
до іíоçåìíèõ дæåрåл кàïітàлó.

Длÿ Óкрà¿íè ìоæлèві íåãàтèвíі çовíіøíі øокè. 
Çàрóáіæíі àíàлітèкè ïро ãíоçóþтü ó рàçі ïродо
вæåííÿ тåíдåíöі¿ çíà÷íо¿ тà øвèдко¿ дåвàлüвàöі¿ 
долàрà тà одíо÷àñíоãо ïідвèщåííÿ кóрñó ºв
ро, à тàкоæ іñтотíо¿ рåвàлüвàöі¿ кóрñів вà лþт àçі
àтñüкèõ крà¿í, ïåрø çà вñå Кèтàþ, що º çíà÷íèì 
торãовåлüíèì ïàртíå роì Óкрà¿íè. Одíàк çíà÷
íà дåвàлüвàöіÿ до ºвро õо÷ і ñïрèÿº ïідвèщåííþ 
çовíіøíüо¿ коíкóрåíтоñïро ìоæíоñті óкрà¿íñüкèõ 
товàрів íà ìіæíàродíèõ рèíкàõ, ïротå ïоñтó
ïово íàáóвàº íåãàтèвíèõ рèñ щодо іíøèõ ÷èí
íèків вïлèвó íà åкоíоìікó. Нàñàìïåрåд öå ñто
ñóºтüñÿ ïодороæ÷àííÿ товàрів, іìïортовàíèõ ç 
Євроïè. Âàæлèвоþ ïåрåдóìовоþ çàлó÷åííÿ іíо
çåìíоãо кàïітàлó º двоñтороííі тà áàãàтоñтороí
íі іí вåñтèöіéíі óãодè. Â óìовàõ ñó÷àñíоãо вèñокоãо 
рівíÿ роçвèткó ñвітовоãо іíвåñ тèöіéíоãо ïроöåñó, 
колè ïотокè кàïітàлів çдіéñíþþтüñÿ ó ôорìі ïрè
вàтíèõ іíо çåìíèõ ïрÿìèõ тà ïортôåлüíèõ іíвåñ
тèöіé, ïрèвàтíèõ áàíковèõ тà дåрæàвíèõ крåдèтів, 
à тàкоæ ó ôорìі ïотоків оôіöіéíо¿ доïоìоãè ìіæ
íàродíèõ ôіíàíñо вèõ орãàíіçàöіé – óñі вèдè ïо
токів ôіíàíñовèõ рåñóрñів вèìàãàþтü íàãàлüíоãо 
óклàдàííÿ ãлоáàлüíо¿ óãодè щодо ïрàвèл іíвåñтó
вàííÿ тà рåãóлþвàííÿ трàíñ кордоííоãо рóõó кà
ïітàлó. Прèõèлüíіñтü óрÿдів крà¿í–÷лåíів ñвітово¿ 
ñïівдрóæíоñті ідå¿ ãàрìоíіçó вàтè ñво¿ çóñèллÿ ó 
ñтворåííі óçãодæåíоãо тà ñтàáілüíоãо кодåкñó ïо
вåдіíкè іíоçåìíèõ іíвåñторів тà вèçíà÷åííÿ ïрàв і 
оáов'ÿçків тèõ крà¿í, що º рåöèïіºí тàìè іíоçåìíèõ 
іíвåñтèöіé, º ãàрàíтіºþ тоãо, що ãлоáàлüíі ïотокè 
кàïітàлó і íàдàлі áóдóтü рóøіéíоþ ñèлоþ тà коí
ñолідóþ÷èì коìïоíåíтоì ãлоáàліçàöі¿ åкоíоìікè.
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Âисновки
Тàкèì ÷èíоì, вïродовæ öілоãо рÿдó дåñÿтèрі÷, 

оñоáлèво ïо÷èíàþ÷è ç 60–õ років XX ñт., ìіæíà
родíоþ ïрàктèкоþ рåãóлþвàííÿ åкоíоìікè ñôор
ìовàíі відïовідíі дво– тà áàãàтоñтороííі óãодè тà 
іíøі ìіæíàродíо–ïрàвові íорìè рå ãóлþвàííÿ іí
вåñтèöіé. Ці íорìè áóлè іìïлåìåíтовàíі íà íàöі
оíàлüíоìó рівíі áàãàтüоõ крà¿í, в рåçóлüтàті ÷оãо 
в íàø ÷àñ ïрàктè÷íо в коæíіé крà¿íі ç рèíко воþ 
åкоíоìікоþ іñíóº влàñíå íàöіоíàлüíå çàкоíодàв
ñтво, ÿкå рåãлàìåíтóº тà рåãóлþº ïрàвèлà çà
лó÷åííÿ тà ôóíкöіоíóвàííÿ іíоçåìíèõ кàïітàлів. 
Åôåктèвíіñтü коíтролþ çà рóõоì кàïітàлó оöіíþ
ºтüñÿ ç то÷кè çорó éоãо вïлèвó íà ïотокè кàïітàлó 
і доñÿãíåííÿ тàкèõ öілåé åкоíоìі÷íо¿ ïолітèкè, ÿк 
ïідтрèìàííÿ ñтàáілüíоñті вàлþтíоãо кóрñó çà рà
õóíок çàáåçïå÷åííÿ áілüøо¿ íå çàлåæíоñті ãроøо
во–крåдèтíо¿ ïолітèкè ÷è çáåрåæåííÿ вíóтріøíüо¿ 
ìàкроñко ïі÷íо¿ і ôіíàíñово¿ ñтàáілüíоñті. Оñкілü
кè коíтролü çà рóõоì кàïітàлó ìàº тåí дåíöіþ до 
ñтворåííÿ ïåвíоãо роçрèвó ìіæ вíóтріøíіìè і çо
вíіøíіìè ôіíàíñовèìè рèíкàìè, то öÿ оáñтàвèíà 
ïородæóº ñтèìóлè до оáõідíèõ ìàíåврів. Åôåктèв
íіñтü коíтролþ ó öüоìó вèïàдкó áóдå çàлåæàтè від 
ìàñøтàáів öèõ ñтèìóлів ïо відíо øåííþ до вèтрàт 
оáõідíèõ ìàíåврів. Длÿ Óкрà¿íè ìоæлèві íåãàтèв
íі çовíіøíі øокè. Çíà÷ íà дåвàлüвàöіÿ до ºвро õо÷ 
і ñïрèÿº ïідвèщåííþ çовíіøíüо¿ коíкóрåíтоñïро
ìоæíоñті óкрà¿íñüкèõ товàрів íà ìіæíàродíèõ 
рèíкàõ, ïротå ïоñтóïово íàáóвàº íåãàтèвíèõ рèñ 
щодо іíøèõ ÷èííèків вïлèвó íà åкоíоìікó. Нàñàì
ïåрåд öå ñто ñóºтüñÿ ïодороæ÷àííÿ товàрів, іì
ïортовàíèõ ç Євроïè.
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УДК 351.9+35.071
СОРОЧЕНКО А.В.

Державно–ïриватне ïартнерство як засіá залучення 
інвестицій до націоналüної економіки Óкраїни

Дана стаття присвячена дослідженню проблем, пов’язаних із реалізацією проектів державно–
приватного партнерства в зарубіжних країнах, а також перспективам розвитку інституційної (кор-
поративної) форми такого партнерства в Україні. Обґрунтовано визначення поняття «проект дер-
жавно–приватного партнерства». Проаналізовано світовий досвід використання форм та моделей 
державно–приватного партнерства як потужного стимулу розвитку бізнесу та залучення інвестицій 
до національної економіки (на прикладі таких країн як Туреччина, Польща, Канада, США та інших).

Êлþ÷îâі слîâà: державно–приватне партнерство, акціонерне товариство, інституційна (кор-
поративна) форма.

СОРОЧЕНКО А.В.

Государственно–частное ïартнерство как сïосоá 
ïривлечения инвестиций в националüную экономику 

Óкраины
Данная статья посвящена исследованию проблем, связанных с реализацией проектов государ-

ственно–частного партнерства в зарубежных странах, а также перспективам развития инсти-
туциональной (корпоративной) формы такого партнерства в Украине. Обосновано определение 
понятия «проект государственно–частного партнерства». Проанализирован мировой опыт ис-
пользования форм и моделей государственно–частного партнерства как мощного стимула раз-
вития бизнеса и привлечения инвестиций в национальную экономику (на примере таких стран как 
Турция, Польша, Канада, США и других).

Êлþ÷åâыå слîâà: государственно–частное партнерство, акционерное общество, институцио-
нальная (корпоративная) форма.

SOROCHENKO A.V.

State–private partnership as a way of attracting 
investments into the national economy of Ukraine

This article is devoted to the problems associated with the implementation of public–private 
partnerships in foreign countries and prospects of institutional (corporate) form this partnership in 
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Пîстàíîâêà пðîблåìи. Çàкоí Óкрà¿íè «Про 
дåрæàвíо–ïрèвàтíå ïàртíåрñтво» [1] (дàлі – 
Çàкоí ïро ДПП), ïрèéíÿтèé Âåрõовíоþ Ðàдоþ 
Óкрà¿íè 01.07.2010 р., вèçíà÷èв оñíовíі çàñàдè 
ñïівроáітíèöтвà дåрæàвíèõ ïàртíåрів іç ïрèвàт
íèìè тà оñíовíі ïрèíöèïè дåрæàвíо–ïрèвàтíоãо 
ïàртíåрñтвà (дàлі – ДПП) в Óкрà¿íі.

Прè öüоìó ïрàвовå рåãóлþвàííÿ ДПП в Óкрà¿
íі íå ïоçáàвлåíå íåдоліків, ÿкі çóìовлåíі ïåрø çà 
вñå тèì, що ìåõàíіçì тàкоãо ïàртíåрñтвà º íо
вèì тà íåдоñтàтíüо доñлідæåíèì в Óкрà¿íі. Кріì 
тоãо, íåдоñтàтíüо доñлідæåíоþ º іíñтèтóöіéíà 
(корïорàтèвíà) ôорìà тàкоãо ïàртíåрñтвà, ÿкà 
доçволÿº àктèвíо çàлó÷àтè іíвåñтèöіéíèé рåñóрñ 
длÿ рåàліçàöі¿ ñóñïілüíо çíà÷èìèõ ïроåктів ДПП.

Àíàліз îстàííіх äîсліäжåíь тà публіêà-
цій. Пóáлі÷íå óïрàвліííÿ (в øèрокоìó роçóìіí
íі) дåрæàвíо–ïрèвàтíèì ïàртíåрñтвоì ç áокó 
дåрæàвè ïроÿвлÿºтüñÿ ïåрø çà вñå в íàлåæíоìó 
íорìàтèвíо–ïрàвовоìó рåãóлþвàííі відíоñèí, 
що ñклàдàþтüñÿ ïрè вèкорèñтàííі тàко¿ ôорìè 
ñïівïрàöі дåрæàвè/АÐК/орãàíів ìіñöåвоãо ñà
ìоврÿдóвàííÿ і ïрèвàтíоãо áіçíåñó. 

Прè öüоìó 27.06.2014 р. áóло ïровåдåíо ñà
ìіт крà¿í–÷лåíів ЄС ó Брþññåлі, ïідïèñàíо åкоíо
ìі÷íó ÷àñтèíó Óãодè ïро àñоöіàöіþ ìіæ Óкрà¿íоþ 
тà ЄС çі ñтворåííÿì ïоãлèáлåíо¿ і вñåоñÿæíо¿ çоíè 
вілüíо¿ торãівлі, ñïрощåííÿì віçовоãо рåæèìó (ïо
літè÷íà ÷àñтèíà çàçíà÷åíо¿ Óãодè áóлà ïідïèñàíà 
21.03.2014 р.). Çвàæàþ÷è íà вèклàдåíå, оñоáлèво
ãо çíà÷åííÿ íàáóвàº ïроáлåìà ïрèвåдåííÿ ó відïо
відíіñтü до вèìоã ЄС ÷èííоãо çàкоíодàвñтвà Óкрà¿íè.

Âодíо÷àñ íàïрàöþвàííÿ øлÿõів вèріøåííÿ ïро
áлåì рåàліçàöі¿ ïроåктів ДПП в Óкрà¿íі ïотрåáóº 
çвåрíåííÿ до íàóковèõ çдоáóтків ÿк віт÷èçíÿíèõ 
(О. М. Âіííèк, О. Å. Сіìñоí тà áàãàтüоõ іíøèõ), тàк 
і çàрóáіæíèõ в÷åíèõ (М. Гåддñ, Х. вàí Хàì, Д. д'Óã 
дå лà Кþлü, А. Ðåãіíàто, Â. Âàрíàвñüкèé, Ф. Хіçåр, 
Б. Чàрлі, Â. Хàéìå тà áàãàтüоõ іíøèõ).

Мåтîþ дàíо¿ стàтті º вèв÷åííÿ ñвітовоãо до
ñвідó рåàліçàöі¿ ïроåктів ДПП, à тàкоæ íàïрàöþ
вàííÿ рåкоìåíдàöіé щодо вдоñкоíàлåííÿ ïрà
вовоãо рåãóлþвàííÿ в ÷àñтèíі çàïровàдæåííÿ 
іíñтèтóöіéíо¿ ôорìè ДПП в Óкрà¿íі.

Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Дåрæàвíо–
ïрèвàтíå ïàртíåрñтво в Óкрà¿íі – öå ñèñтåìà 
відíоñèí ìіæ дåрæàвíèì тà ïрèвàтíèì ïàртíå
рàìè, ïрè рåàліçàöі¿ ÿкèõ рåñóрñè оáоõ ïàртíå
рів оá'ºдíóþтüñÿ ç відïовідíèì роçïоділоì рèçè
ків, відïовідàлüíоñті тà вèíàãород (відøкодóвàíü) 
ìіæ íèìè, длÿ вçàºìовèãідíо¿ ñïівïрàöі íà дов
ãоñтроковіé оñíові ó ñтворåííі (відíовлåííі) íо
вèõ тà/àáо ìодåрíіçàöі¿ (рåкоíñтрóкöі¿) діþ÷èõ 
оá'ºктів, ÿкі ïотрåáóþтü çàлó÷åííÿ іíвåñтèöіé тà 
корèñтóвàííі (åкñïлóàтàöі¿) тàкèìè оá'ºктàìè [2].

Â Óкрà¿íі Çàкоí ïро ДПП ïåрåдáà÷àº рåà
ліçàöіþ ïроåктів лèøå ó ôорìі доãоворó, тоді 
ÿк, íàïрèклàд, ó рÿді ºвроïåéñüкèõ крà¿í тàко
ãо оáìåæåííÿ íåìàº, ïåрåвàæíо ñтворþºтüñÿ 
ñïåöіàлüíà ñтрóктóрà ó ôорìі þрèдè÷íо¿ оñоáè 
çà ó÷àñтþ ïóáлі÷íоãо і ïрèвàтíоãо ïàртíåрà, ó 
рÿді вèïàдків – щå çà ó÷àñтþ ôіíàíñовèõ іíñтè
тóтів [3].

Ó ïроöåñі відáорó тà ïідãотовкè ïроåктів ïóáлі÷
íо–ïрèвàтíоãо ïàртíåрñтвà орãàíè дåрæàвíо¿ 
влàдè ïовèííі çвåртàтè óвàãó íà ті ñåкторè åко
íоìікè, в ÿкèõ тàкà вçàºìодіÿ ìоæå вèÿвèтèñü 
íàéáілüø óñïіøíоþ і доöілüíоþ. Çокрåìà [4]: 

– Âåлèкоáрèтàíіÿ çоñåрåдèлà ïроåктè ДПП íà 
тàкèõ оá'ºктàõ іíôрàñтрóктóрè, ÿк øколè, лікàр
íі, тþрìè, оáороííі оá'ºктè і àвтоìоáілüíі дороãè; 

– Кàíàдà çíà÷íó кілüкіñтü ïроåктів ДПП вè
коíóº в тàкèõ ñôåрàõ, ÿк åíåрãåтèкà, трàíñïорт, 
çàõèñт íàвколèøíüоãо ñåрåдовèщà, водíі рå
ñóрñè, водоïоñтà÷àííÿ тà водовідвåдåííÿ, рå
крåàöіéíі оá'ºктè, іíôорìàöіéíі тåõíолоãі¿, оõоро
íà çдоров'ÿ, оñвітà; 

– Грåöіÿ ïåрåвàæíо вèкоíóº ïроåктè ДПП в 
трàíñïортíіé ãàлóçі, çокрåìà щодо àвтоìоáілü
íèõ доріã тà àåроïортів; 

– Ірлàíдіÿ вèçíà÷èлà тàкі оá’ºктè ДПП, ÿк àв
тоìоáілüíі дороãè тà ìіñüкі трàíñïортíі ñèñтåìè; 

– Авñтрàліÿ в ÿкоñті ïріорèтåтíèõ íàïрÿìків 
длÿ ДПП вèçíà÷èлà трàíñïорт і ñèñтåìè æèттº
çàáåçïå÷åííÿ ìіñт; 

– Нідåрлàíдè çàñтоñовóþтü ìåõàíіçì ДПП в 
ãроìàдñüкоìó æèтловоìó ceкторі тà ñèñтåìàõ 
æèттºçàáåçïå÷åííÿ ìіñт; 

ІННОÂАЦІЙНО–ІНÂÅСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Ukraine. The definition of «public–private partnership project» is substantiated. The world experience 
in using public–private partnership forms and models as a powerful stimulus for business development 
and attraction of investments into the national economy (for example, such as Turkey, Poland, Canada, 
USA, etc.) is thoroughly analyzed.

Keywords: public–private partnership, joint stock company, institutional (corporative) form
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– Іñïàíіÿ рåàліçóº ïроåктè ДПП в ãàлóçі ïлàтíèõ 
àвтоìоáілüíèõ доріã тà ñèñтåìàõ æèттºçàáåçïå
÷åííÿ ìіñт; 

– США ïåрåвàæíо вèкоíóþтü ïроåктè ДПП, ÿкі 
оá'ºдíóþтü ïрèродооõороííó діÿлüíіñтü, æèттº
çàáåçïå÷åííÿ ñілüñüкèõ íàñåлåíèõ ïóíктів. Іñíóº 
çíà÷íèé доñвід рåàліçàöі¿ ïроåктів ДПП ó ñôåрàõ 
водоïоñтà÷àííÿ тà водовідвåдåííÿ, óïрàвліííÿ 
твåрдèìè ïоáóтовèìè відõодàìè, åкотóрèçìó тà 
рåкрåàöіéíіé ãàлóçі.

Çàñтоñóвàííÿ ìåõàíіçìó ДПП ó ñôåрàõ оñві
тè тà оõороíè çдоров'ÿ çíàéøло роçвèток íà
ñàìïåрåд ó Âåлèкоáрèтàíі¿ (ó рàìкàõ тàк çвàíо¿ 
Private Finance Initiative, øèроко роçïовñþдæåíо¿ 
ó 90–õ рокàõ ìèíóлоãо ñтоліттÿ) [5].

Çàãàлоì, ç 1990 ïо 2009 рр. в Євроïåéñüко
ìó Соþçі áóло óклàдåíо áілüøå 1300 óãод ç ДПП 
çàãàлüíоþ вàртіñтþ кàïітàлó, що ïåрåвèщóº 250 
ìлрд ºвро [6, ñ. 32].

Нåщодàвíо ïолüñüкèé óрÿд çàтвåрдèв ïроåкт 
çàкоíó, ÿкèé ñïрощóº рåàліçàöіþ кàïітàловклà
дåíü. Цå Çàкоí «Про ïóáлі÷íо–ïрèвàтíå ïàрт
íåрñтво», ÿкèé дàñтü çìоãó роçøèрèтè ó÷àñтü 
ïрèвàтíèõ іíвåñторів в іíôрàñтрóктóрíèõ ïроåк
тàõ Полüщі. Çàкоíодàв÷èé àкт вèçíà÷àº ïоíÿттÿ 
«ïóáлі÷íèé ïàртíåр» (áþдæåтíі орãàíіçàöі¿), ïорÿ
док ôіíàíñово–åкоíоìі÷íоãо àíàліçó ïроïоçèöіé 
ïрèвàтíèõ ïàртíåрів, ñèñтåìó оöіíкè рèçèків тà ¿õ 
роçïоділó ìіæ ïàртíåрàìè, крèтåріé відáорó ïрè
вàтíоãо ïàртíåрà, ÷іткіñтü ó вèçíà÷åííі ïрàв тà 
çоáов’ÿçàíü коæíо¿ ñтороíè, ñèñтåìó çàõèñтó іí
вåñторів. Полüñüкі åкоíоìіñтè ïроãíоçóþтü, що 
ввåдåííÿ íовèõ ïолоæåíü дàñтü ìоæлèвіñтü ïід
ïèñóвàтè доãоворè íà ñóìó 4–5 ìлрд çлотèõ íà 
рік тà çåкоíоìèтè ïоíàд 400 ìлí çлотèõ ç дåр
æàвíо¿ кàçíè. Тілüкè в ìèíóлоìó роöі орãàíè ìіñ
öåвоãо ñàìоврÿдóвàííÿ в Полüщі одåрæàлè іí
вåñтèöі¿ вàртіñтþ 50–60 ìлрд çлотèõ, ó тоìó ÷èñлі 
çà ôорìоþ дåрæàвíо–ïрèвàтíоãо ïàртíåрñтвà. 
Білüøіñтü ç öèõ ïроåктів рåàліçóºтüñÿ çãідíо іç çà
коíоì ïро дåрæàвíі çàкóïівлі, àлå íà оñíові іí
ôорìàöі¿, ÿкà íàдõодèтü ç óñіõ воºводñтв.

Оñоáлèвіñтþ ñèñтåìè дåрæàвíо–ïрèвàтíоãо 
ïàртíåрñтвà º, çокрåìà, тå, що длÿ рåàліçàöі¿ іí
вåñтèöіé ç ïрèвàтíèì ïàртíåроì орãàíè ìіñöå
воãо ñàìоврÿдóвàííÿ íå ïовèííі ìàтè влàñíèõ 
ôіíàíñовèõ коøтів, à тілüкè володітè çåìåлüíоþ 
ділÿíкоþ ïід çàáóдовó. Кріì тоãо, íовèé çàкоí 
çàлèøàº ñтороíàì ñàìоñтіéíіñтü вèçíà÷åííÿ 
ïрåдìåтà óãодè. Тàкоæ віí íå оáóìовлþº дåтàлі

çовàíоãо çìіñтó óãодè, à ïåрåлі÷óº тілüкè ãоловíі 
åлåìåíтè, ÿкі ìàþтü áóтè вклþ÷åíі в íå¿ [7].

Бàр’ºрàìè, що ïåрåøкодæàþтü çдіéñíåííþ іí
вåñтèöіéíо¿ діÿлüíоñті в рàìкàõ ïроåктів дåрæàв
íо–ïрèвàтíоãо ïàртíåрñтвà, º тàкі [8]:

– відñóтíіñтü вèçíà÷åííÿ ДПП ÿк çàлó÷åííÿ рå
ñóрñів ïрèвàтíоãо ñåкторó длÿ çàдоволåííÿ ãро
ìàдñüкèõ ïотрåá, ÿкі відïовідíо до çàкоíó ôіíàí
ñóþтüñÿ çà рàõóíок коøтів áþдæåтó, à íå лèøå 
оá’ºктів дåрæàвíо¿ ÷è коìóíàлüíо¿ влàñíоñті;

– відñóтíіñтü оñíовíèõ вèìоã до ïрèвàтíоãо ïàрт
íåрà (éоãо ìàéíово¿ áàçè/àктèвів, ìåíåдæìåíтó, 
ділово¿ рåïóтàöі¿, доñвідó ó÷àñті в рåàліçàöі¿ ïріорè
тåтíèõ іíвåñтèöіéíèõ/іííовàöіéíèõ ïроåктів тощо);

– ïорÿдок роçãлÿдó ñïорів, ïов’ÿçàíèõ ç від
íоñèíàìè дåрæàвíо–ïрèвàтíоãо ïàртíåрñтвà 
(дåрæàвíèé ïàртíåр вèñтóïàº в двоõ «іïоñтàñÿõ» 
– ÿк ñóá’ºкт орãàíіçàöіéíо–ãоñïодàрñüкèõ ïо
вíовàæåíü і ÿк ñóá’ºкт влàдíèõ ïовíовàæåíü, що 
çóìовлþº çíà÷íó éìовірíіñтü íåïороçóìіíü що
до вèçíà÷åííÿ ïідвідоì÷оñті тàкèõ ñïорів – від
ïовідíо до ãоñïодàрñüко¿ ÷è àдìіíіñтрàтèвíо¿ 
þрèñдèкöі¿; ç оãлÿдó íà ïåрåвàãó в тàкèõ ñïорàõ 
ãоñïодàрñüко–ïрàвово¿ ñклàдово¿ і вèщåçãàдà
íèõ ïрèíöèïів ïàртíåрñтвà, вклþ÷àþ÷è рівíіñтü 
éоãо ñторіí, доöілüíо çàкріïèтè в çàкоíі відíå
ñåííÿ тàкèõ ñïорів до коìïåтåíöі¿ ãоñïодàрñüкèõ 
ñóдів ç врàõóвàííÿì рівíÿ відíоñèí ïàртíåрñтвà 
– çàãàлüíодåрæàвíèé ÷è рåãіоíàлüíèé) [9].

Â Євроïі ïåрøі ïрåöåдåíтè óклàдàííÿ óãод дåр
æàвíо–ïрèвàтíоãо ïàртíåрñтвà ñïрèéìàлèñÿ ÿк 
одíорàçові àкöі¿, ÿкі íå ïовторþвàлèñü ïіñлÿ ïо
крàщàííÿ ôіíàíñовоãо ñтàíовèщà орãàíів влàдè. 
Одíàк ó 1992 р. коíñåрвàтèвíèé óрÿд Дæ. Мåé
дæорà і Âåлèко¿ Брèтàíі¿ тà Півíі÷íо¿ Ірлàíді¿ çà
ïровàдèв Іíіöіàтèвó ïрèвàтíоãо ôіíàíñóвàí
íÿ (Private Finance Initiative), ÿкà ñтàлà ïåрøоþ 
ñèñтåìàтèçовàíоþ ïроãрàìоþ, ñïрÿìовàíоþ íà 
вïровàдæåííÿ дåрæàвíо–ïрèвàтíоãо ïàртíåр
ñтвà [10, ñ. 311]. Óрÿд Âåлèко¿ Брèтàíі¿ вïåр
øå вèріøèв çàñтоñовóвàтè дåрæàвíо–ïрèвàтíå 
ïàртíåрñтво íàïрèкіíöі 80–õ рр., öåíтроì éо
ãо óвàãè áóлè ôіíàíñè. Протå в ìірó роçвèткó ïо
літèкè ïротÿãоì оñтàííіõ 20–тè років ñтèìóлоì 
роçвèткó дåрæàвíо–ïрèвàтíоãо ïàртíåрñтвà 
ñтàлà åôåктèвíіñтü éоãо ñклàдовèõ, тоáто ìåõà
íіçì, çà доïоìоãоþ ÿкоãо дåрæàвíі рåñóрñè ìо
ãлè рàöіоíàлüíіøå çàñтоñовóвàтèñÿ длÿ íàдàííÿ 
ñóñïілüíèõ ïоñлóã. Сïо÷àткó дåрæàвíо–ïрèвàтíå 
ïàртíåрñтво áàçóвàлоñÿ íà коíöåñіéíèõ доãово
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рàõ, çãідíо ç ÿкèìè корèñтóвà÷ áóв ïокóïöåì ïо
ñлóãè, à ïрèвàтíèé ñåктор – ¿¿ ïоñтà÷àлüíèкоì. 
Çàñтоñóвàííÿ дåрæàвíо–ïрèвàтíоãо ïàртíåр
ñтвà вñå áілüøå çоñåрåдæóвàлоñÿ íà íàдàííі ïо
ñлóã длÿ ñоöіàлüíо¿ іíôрàñтрóктóрè, тàко¿ ÿк øко
лè, лікàрíі, в’ÿçíèöі. Ó öüоìó рàçі óрÿд, дåрæàвíèé 
ñåктор áóв ïокóïöåì ïоñлóãè.

ДПП º орãàíіçàöіéíо–ïрàвовèìè рàìкàìè, в 
ÿкèõ, çà ó÷àñтþ ïрèвàтíоãо ñåкторó, вèçíàºтü
ñÿ ролü дåрæàвè ÿк ãàрàíтà доñÿãíåííÿ öілåé 
рåôорì, що іìïлåìåíтóþтüñÿ, тà åôåктèвíоñ
ті дåрæàвíèõ іíвåñтèöіé, à тàкоæ вèкоíàííÿ ñо
öіàлüíèõ çоáов’ÿçàíü [11]. Â óãодàõ ДПП оïтè
ìàлüíо роçïоділåíі çàдà÷і, оáов’ÿçкè і рèçèкè 
ìіæ дåрæàвíèì тà ïрèвàтíèì ïàртíåрàìè. Пåр
øèìè ìоæóтü áóтè дåрæàвíі óñтàíовè (ìіíіñ
тåрñтвà, відоìñтвà, ìóíіöèïàлітåтè, дåрæàвíі 
ïідïрèºìñтвà), à дрóãèìè — ìіñöåві àáо ìіæíà
родíі ïідïрèºìñтвà, іíвåñторè. Âклàд óрÿдó в тà
кå ïàртíåрñтво çвè÷àéíо ìàº ôорìó іíвåñтèöіé
íоãо кàïітàлó, кàïітàлüíèõ àктèвів, íåоáõідíо¿ 
ñèровèíè тà ìàтåріàлів, åíåрãі¿. Ç іíøо¿ ñтороíè, 
¿ì тàкоæ çàáåçïå÷óºтüñÿ дотрèìàííÿ ñоöіàлüíо¿ 
відïовідàлüíоñті, åколоãі÷íèõ íорì, íàдàºтüñÿ 
іíôорìàöіÿ ïро óìовè рåàліçàöі¿ ïроåктів, íàдà
ºтüñÿ ïолітè÷íà ïідтрèìкà. Ðолü ïрèвàтíоãо ñåк
торó ïолÿãàº ó вèкорèñтàííі влàñíоãо óñïіøíоãо 
доñвідó вåдåííÿ áіçíåñó, óïрàвліííÿ іííовàöіé
íоþ тà іíвåñтèöіéíоþ діÿлüíіñтþ, одíàк ïåрåд
áà÷àº вклàдåííÿ тàкоæ іíвåñтèöіéíоãо кàïітàлó 
в çàлåæíоñті від ôорìè коíтрàктó. Ç то÷кè çо
рó А. Г. Дåìüÿí÷åíкà [11], ñтрóктóрà ДПП ïовè
ííà ñïрèÿтè вèділåííþ відïовідíèõ рèçèків длÿ 
коæíоãо ïàртíåрà, оñоáлèво тèõ, ÿкèìè віí ìоæå 
óïрàвлÿтè, тèì ñàìèì ìіíіìіçóþ÷è çàтрàтè і ïід
вèщóþ÷è рівåíü ñïівроáітíèöтвà. 

Óрÿд Алáàíі¿ [12] ïродåìоíñтрóвàв врàæàþ
÷ó ріøó÷іñтü в ÷àñтèíі ñтворåííÿ ñïрèÿтлèво
ãо ñåрåдовèщà длÿ іíвåñтóвàííÿ в рàìкàõ ДПП 
øлÿõоì дåöåíтрàліçàöі¿ ïідïрèºìñтв коìóíàлü
íо¿ ôорìè влàñíоñті і ïрèвàтèçàöі¿ ñóñïілüíèõ 
àктèвів. Âоíè кåрóþтüñÿ ïрàãíåííÿì çáілüøè
тè кілüкіñтü ДПП ç ìåтоþ çàлó÷åííÿ іíвåñтèöіé 
тà óïрàвліííÿ ïрèвàтèçовàíèìè ïідïрèºìñтвà
ìè коìóíàлüíоãо ãоñïодàрñтвà, що ïåрåáóвàþтü 
в дåöåíтрàліçовàíоìó вåдåííі ìіñт, рåãіоíів і рà
éоíів. Одíàк íà ñüоãодíіøíіé дåíü в Алáàíі¿ íà
коïè÷èвñÿ дóæå оáìåæåíèé ïрàктè÷íèé доñвід 
ó ÷àñтèíі çдіéñíåííÿ ïроåктів в рàìкàõ дåрæàв
íо–ïрèвàтíоãо ïàртíåрñтвà. Çокрåìà, ìàþтü 

ìіñöå двà ïроåктè ДПП в ñåкторі водоïоñтà÷àí
íÿ, що çíàõодÿтüñÿ в ñтàді¿ ïідãотовкè коìïàíі
ºþ «Крåдèтàíøтàлüт ôþр Âідåрàóôáàó» (KfW), 
і ñтàíовлÿтü вàæлèвó ÷àñтèíó íіìåöüкоãо ôі
íàíñовоãо ñïівроáітíèöтвà ç Алáàíіºþ. Оáèдвà 
ïроåктè оõоïлþþтü водоïровідíі ñïорóдè двоõ 
ìіñт ñåрåдíüо¿ вåлè÷èíè. «KfW» вèкорèñтовóº 
ріçíèé ïідõід до ДПП в коæíоìó ç öèõ ïроåктів. 
Ó ìіñті Åлüáàñàí íіìåöüкà водоïровідíà коìïà
íіÿ «Бåрліíвàñåр Іíтåрíåøíл» ïідïèñàлà íàéïåр
øèé коíöåñіéíèé коíтрàкт в Алáàíі¿ íà óïрàвліí
íÿ ïрèвàтíоþ водоïровідíоþ іíôрàñтрóктóроþ 
ïротÿãоì íàñтóïíèõ 25 років. «KfW» іíвåñтóº öі 
ïроåктè íà ïàÿõ ó роçìірі 70%. 

Нåçвàæàþ÷è íà тå, що тóрåöüкà влàдà вæå ìàº 
доñвід ріçíèõ ïроåктів ДПП, що áóлè рåàліçовàíі 
çà ìодåлÿìè «Бóдóé – Åкñïлóàтóé – Пåрåдàвàé» 
тà «Бóдóé – Åкñïлóàтóé» íà ïо÷àткó 1990–õ ро
ків, вñå щå º дåÿкі рèçèкè ìіæ дåрæàвíèì і ïрè
вàтíèì ñåкторàìè [12]. Нåçвàæàþ÷è íà áóдівíè
öтво åíåрãåтè÷íèõ оá'ºктів тà àåроïортó, ó÷àñтü 
ïрèвàтíоãо ñåкторà в тàкèõ ïроåктàõ íå çроñлà 
тàк, ÿк ïовèííà áóлà á. Як óæå çãàдóвàлоñÿ, ìо
дåлü «Бóдóé – Åкñïлóàтóé – Пåрåдàвàé» øèроко 
ïоøèрåíà в кілüкоõ ïроåктàõ в Тóрå÷÷èíі. Сåрåд 
íàéáілüø відоìèõ ïроåктів «Бóдóé – Åкñïлóà
тóé – Пåрåдàвàé» – тóíåлü Мàрìàрà–Боñôор, 
àåроïорт «Çàôåр» в Кþтàõüº, àвтоìàãіñтрàлü 
Стàìáóл–Іçìір, ñтàíöі¿ ïрèдороæíüоãо оáñлóãо
вóвàííÿ тóíåлþ Гå÷åк, ìорñüкèé вокçàл Чåø
ìå в Іçìірі, åлåктроñтàíöіÿ Ювàдæік в Кодæàåлі, 
åлåктроñтàíöіÿ Бèрåдæèк в Шàíлèóрôà, åлåк
троñтàíöіÿ Сó÷àт в Кàõрàìàíìàрàøі тà åлåктро
ñтàíöіÿ Яìóлà в Кàéñåрі.

Â рåçóлüтàті ïоøóкó àлüтåрíàтèвíèõ ìодå
лåé ДПП 15 лèïíÿ 2005 р áóв ïрèéíÿтèé çàкоí 
№5396 ïро ñåктор оõороíè çдоров'ÿ в рàìкàõ 
ìодåлі «Бóдóé – Орåíдóé». Цåé çàкоí вèçíà÷àº 
ïрèíöèïè áóдівíèöтвà тà ïоíовлåííÿ ìåдè÷íèõ 
óñтàíов в рàìкàõ ìодåлі «Бóдóé – Орåíдóé». Нà
ñтóïíі çàкоíè ïро рåãóлþвàííÿ ìåдè÷íèõ óñтà
íов, ÿкі áóдóтü ïоáóдовàíі çà рàõóíок ïодàлüøо¿ 
орåíдè, і ïро рåкоíñтрóкöіþ ìåдè÷íèõ óñтàíов 
в рàõóíок ïодàлüøоãо íàдàííÿ ïоñлóã, à тàкоæ 
оáлàñтåé çà ìåæàìè ñåкторà ìåдè÷íèõ ïоñлóã, 
вñтóïèлè в ñèлó в 2006 р. Мåдè÷íèé коìïлåкñ в 
Ікітåлі, ìåдè÷íèé коìïлåкñ в Кàéñåрі і ìåдè÷íèé 
коìïлåкñ «Білкåíт» в Аíкàрі º дåÿкèìè ç оñтàííіõ 
ïроåктів в ãàлóçі оõороíè çдоров'ÿ, ÿкі áóдóтü ôі
íàíñóвàтèñÿ в рàìкàõ ìодåлі «Бóдóé – Орåíдóé».
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Сåрåд ïроáлåì, що ñтоñóþтüñÿ ñó÷àñíèõ рà
ìок ïроåктів ДПП, відçíà÷àºтüñÿ відñóтíіñтü ñïå
öіàлüíоãо відïовідàлüíоãо дåрæàвíоãо орãàíó тà 
ñèñтåìíоãо çàãàлüíоãо çàкоíодàвñтвà, що рå
ãóлþº ïроåктè ДПП. Піñлÿ áàãàтüоõ років дèñкó
ñіé áóв ïідãотовлåíèé ïроåкт çàкоíó ïро оñвоºííÿ 
іíвåñтèöіé тà íàдàííі ïоñлóã в рàìкàõ ïàртíåр
ñтвà ìіæ дåрæàвíèì і ïрèвàтíèì ñåкторàìè, íà
öілåíèé íà ñтворåííÿ ñтàáілüíо¿ ïрàвово¿ áàçè длÿ 
ïроåктів в ôорìàті ДПП в Тóрå÷÷èíі. Цåé ïроåкт 
çàкоíó ïроïоíóº відклèкàтè вñі вèщåçãàдàíі ÷èí
íі çàкоíè і ïрàвèлà і ñтàíдàртèçóвàтè ïолоæåí
íÿ, що çàñтоñовóþтüñÿ до вñіõ ìодåлåé ДПП (íà
ïрèклàд, «Бóдóé – Орåíдóé», «Бóдóé – Åкñïлóàтóé 
– Пåрåдàвàé» тà «Бóдóé – Åкñïлóàтóé»), доïрà
öþвàвøè ¿õ відïовідíо до ïåрåдовоãо ìіæíàрод
íоãо доñвідó тà в çíàк вèçíàííÿ ролі дåрæàвíоãо 
і ïрèвàтíоãо ñåкторів в ÿкоñті рівíоïрàвíèõ ïàрт
íåрів. Âіí тàкоæ ïроïоíóº ñтворèтè öåíтрàлüíèé 
дåрæàвíèé орãàí длÿ коíтролþ і ïроñóвàííÿ ïро
åктів ДПП. Головíèìè íововвåдåííÿìè, çàïро
ïоíовàíèìè ó ïроåкті çàкоíó, º [12]: à) ïроåкт çà
коíó вèçíà÷àº вèдè ДПП ÿк іíвåñтèöіéíі ìодåлі, в 
ÿкèõ дåрæàвíèé і ïрèвàтíèé ñåкторè ділÿтü вàр
тіñтü, рèçèкè тà вèíàãородó çà íàдàííÿ ïоñлóã àáо 
ñтворåííÿ ïідïрèºìñтв длÿ ñóñïілüñтвà; á) ïроåкт 
ñтоñóºтüñÿ ñілüñüкоãо ãоñïодàрñтвà, ірèãàöі¿, роç
роáкè родовèщ, вèроáíèöтвà, åíåрãåтèкè, ïåрå
вåçåíü, çв'ÿçкó, іíôорìàöіéíèõ тåõíолоãіé, тóрèç
ìó, íåрóõоìоñті, ìóíіöèïàлüíèõ ïоñлóã, оõороíè 
çдоров'ÿ, áåçïåкè, іíвåñтèöіé в çàãàлüíó àдìіíі
ñтрàтèвíó іíôрàñтрóктóрó і ïоñлóãè, і т.д.; в) ïроåкт 
çàкоíó оá'ºдíóº вñі çàкоíè, що ñтоñóþтüñÿ дåр
æàвíо–ïрèвàтíоãо ïàртíåрñтвà. Âідïовідíо, вñå 
вèщåçãàдàíå çàкоíодàвñтво áóдå ñкàñовàíо ïіñ
лÿ вñтóïó ïроåктó öüоãо çàкоíó в ñèлó. Â рåçóлü
тàті ïроåкт çàкоíó ñтàíå ºдèíèì çàкоíоì, ÿкèé 
рåãóлþº вñі ìодåлі ïроåктів ДПП; ã) ïроåкт çàкоíó 
вèçíà÷àº вñі íàÿвíі ìодåлі ДПП íàñтóïíèì ÷èíоì: 
«áóдóé–åкñïлóàтóé–ïåрåдàвàé» (БÅП), «áóдóé–
åкñïлóàтóé» (БÅ), «áóдóé–орåíдóé» (БО) і «ïåрå
дàвàé ïрàвà íà åкñïлóàтàöіþ» (ППÅ); д) ó ïроåк
ті çàкоíó éдåтüñÿ ïро тå, що дåрæàвíі іíтåрåñè і 
ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íå ïроöвітàííÿ º ãоловíèìè 
ïрèíöèïàìè ìодåлі ДПП. Çãідíо ç ïроåктоì çàко
íó, дåрæàвíі орãàíè влàдè ìоæóтü вèкорèñтовó
вàтè тілüкè ті ìодåлі, ÿкі відíоñÿтüñÿ до ¿õíüо¿ ñôå
рè діÿлüíоñті; å) дåрæàвíі орãàíè влàдè, ÿкі ìàþтü 
íàìір çдіéñíèтè ïроåкт ó ôорìàті ДПП, ïовèííі 
ïодàтè çàÿвó в орãàíіçàöіþ дåрæàвíоãо ïлàíó

вàííÿ ç ïоïåрåдíіìè доñлідæåííÿìè і ñтрàтåãіºþ 
торãів. Піñлÿ ïоçèтèвíоãо вèñíовкó ç áокó орãàíі
çàöі¿ дåрæàвíоãо ïлàíóвàííÿ і ç ìåтоþ отрèìàí
íÿ доçволó íà ïровåдåííÿ тåíдåрó ç çàïлàíовà
íо¿ ìодåлі ДПП, дåрæàвíі орãàíè ïовèííі ïодàтè 
çàÿвкó до Âèщо¿ рàдè ïлàíóвàííÿ; º) ïроåкт çà
коíó ïроïоíóº ñтворèтè öåíтрàлüíèé орãàíè, що 
відïовідàº çà ìоíіторèíã ïроåктів ДПП. Â ÿкоñ
ті íàçвè öüоãо орãàíó ïроïоíóºтüñÿ «Гåíåрàлüíå 
óïрàвліííÿ ïо ïàртíåрñтвó ìіæ дåрæàвíèì і ïрè
вàтíèì ñåкторàìè», ÿкå áóдå ñтворåíо в рàìкàõ 
орãàíіçàöі¿ дåрæàвíоãо ïлàíóвàííÿ.

Цікàвèì º іíвåñтèöіéíèé доñвід ДПП ó Лàтві¿ 
[13]. Мåõàíіçì рåàліçàöі¿ ïроåктів ДПП тóт рå
àліçовàíèé ãоловíèì ÷èíоì øлÿõоì ñïівроáіт
íèöтвà в рàìкàõ довãоñтроковèõ доãовірíèõ від
íоñèí (щодо íàдàííÿ відïовідíèõ ïоñлóã àáо 
вèкоíàííÿ роáіт). Пåрøèé ïроåкт, до ÿкоãо áóв 
çàлó÷åíèé дåрæàвíèé ïàртíåр (ìóíіöèïàлüíà 
рàдà ìіñтà Тóкóìñ), ïåрåдáà÷àв одíо÷àñíо çàкó
ïівлþ роáіт ç áóдівíèöтвà тà ïоñлóã ç óïрàвліí
íÿ (оáñлóãовóвàííÿ) дèтÿ÷оãо ñàдкà. До дрóãоãо 
ïроåктó ó ÿкоñті дåрæàвíоãо ïàртíåрà áóлà çàлó
÷åíà ìóíіöèïàлüíà рàдà ìіñтà Бàлüдоíå (ïрåд
ìåт çàкóïівлі – ïоñлóãè ç орãàíіçàöі¿ õàр÷óвàííÿ, 
ïрèвàтíèé ïàртíåр – SIA «RIGA»).

Форìоþ вçàºìоді¿ дåрæàвè тà áіçíåñó в оáоõ вè
ïàдкàõ áóв доãовір коíöåñі¿. Â рàìкàõ ïåрøоãо ïро
åктó (áóдівíèöтво дèтÿ÷оãо ñàдкà) ôіíàíñовà åôåк
тèвíіñтü áóлà доñÿãíóтà çà рàõóíок відтåрìіíовàíèõ 
ïлàтåæів, ÿкі ïроводèлèñÿ дåрæàвíèì ïàртíåроì, 
тà çàñтоñóвàííÿ кілüкіñíèõ çíèæок çà рàõóíок коì
áіíовàíо¿ çàкóïівлі. Тоáто колè ó áóдівåлüíо¿ ôірìè 
íå вèñтà÷àло íàлåæíèõ коøтів, додàткові іíвåñтèöі¿ 
çàлó÷àлèñÿ øлÿõоì áàíківñüкоãо крåдèтó.

Ó рàìкàõ ïåрøоãо ïроåктó відíоñèíè ïàрт
íåрñтвà ìіæ ìóíіöèïàлüíоþ рàдоþ тà вèщåçàç
íà÷åíоþ коìàíіºþ трèвàлè 20 років. Чåрåç рік 
дèтÿ÷èé ñàдок «Кàрлñоíñ» ó Тóкóìñі áóв çáóдо
вàíèé, і 19 років ïіñлÿ öüоãо ïрèвàтíèé ïàртíåр 
çдіéñíþвàв óïрàвліííÿ íèì. Протÿãоì 20–рі÷
íоãо ñïівроáітíèöтвà дèтÿ÷èé ñàдок ïåрåéøов 
ó ìóíіöèïàлüíó влàñíіñтü áåç áóдü–ÿкèõ додàт
ковèõ ïлàтåæів ïрèвàтíоìó ïàртíåрó, çà вèíÿт
коì щоìіñÿ÷íо¿ ãроøово¿ коìïåíñàöі¿, оáóìовлå
íо¿ коíтрàктоì (íà відìіíó від ïроåктів Прèвàтíо¿ 
ôіíàíñово¿ іíіöіàтèвè ó Âåлèкоáрèтàíі¿).

Çíà÷íèé іíвåñтèöіéíèé ïотåíöіàл ДПП çàклà
дåíèé ó тàк çвàíіé ìодåлі «ïотріéíо¿ ñïірàлі», ÿкà 
ïåрåдáà÷àº роçвèток іííовàöіéíо¿/íàóково–
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тåõíі÷íо¿ ñôåрè (àвторàìè ÿко¿ º в÷åíі Іöковітö 
тà Лåéдåрñдорô) [14, ñ. 109–113]. Прè öüоìó ç 
ñàìоãо ïо÷àткó ДПП ïåрåдáà÷àлоñÿ ÿк відíоñè
íè ñïівроáітíèöтвà ó ñôåрі доñлідæåíü тà роçвè
ткó (Research & Development), ÿкі ìàþтü ìіñöå ó 
ïроìèñловоñті, íàóöі тà орãàíàõ дåрæàвíо¿ влà
дè і ÿкі ïоклèкàíі ñïрèÿтè вïровàдæåííþ íовітíіõ 
тåõíолоãіé íà рèíок [15, ñ. 7]. 

Â тåорі¿ ïрàвовà ìодåлü «ïотріéíо¿ ñïірàлі» в 
рàìкàõ ДПП вèçíà÷àºтüñÿ ÿк коìïлåкñ áàãàто
ñтороííіõ іíôрàñтрóктóрíèõ çв’ÿçків ìіæ трüоìà 
åлåìåíтàìè: орãàíè дåрæàвíо¿ влàдè, íàóкà тà 
áіçíåñ, ÿкèé ñïрèÿº роçïовñþдæåííþ іííовàöіé
íèõ тåõíолоãіé [10, ñ. 315].

Ó 2006 роöі віöå–ïрåçèдåíт Коìіñі¿ ïо іííо
вàöіÿì тà коíкóрåíтíіé ïолітèöі Євроïåéñüкоãо 
Åкоíоìі÷íоãо Сïівтовàрèñтвà Алüáåрт Ліíк [16, 
ñ. 12], ÷è¿ доñлідæåííÿ øèроко вèкорèñтовóþтü
ñÿ Нàöіоíàлüíèì íàóковèì ôоíдоì, çàïроïоíó
вàв клþ÷овèé ïідõід до роçóìіííÿ ДПП в іííовà
öіéíіé ñôåрі. Âіí ïідкрåñлþº, що íåçвàæàþ÷è íà 
тå, що ó ñловоñïолó÷åííі «дåрæàвíо–ïрèвàт
íå ïàртíåрñтво» ñловà «дåрæàвíо–ïрèвàтíå» º 
ïåрøо÷åрãовèìè, оñíовíèé àкöåíт ìàº áóтè ïо
ñтàвлåíèé íà ñлові «ïàртíåрñтво», ÿкå в іííовà
öіéíіé ñôåрі дàº, çокрåìà íàñтóïíі ïåрåвàãè:

1) áілüø øèрокå роçóìіííÿ дåрæàвíоãо ïàрт
íåрà, ÿкèì ìоæå íå лèøå орãàí дåрæàвíо¿ влàдè 
(ìіñöåвоãо ñàìоврÿдóвàííÿ), à é дåрæàвíå ïід
ïрèºìñтво, óñтàíовà, орãàíіçàöіÿ (вклþ÷íо ç íà
öіоíàлüíèìè óíівåрñèтåтàìè);

2) ãàрìоíіéíå ïоºдíàííÿ ïóáлі÷íèõ тà ïрèвàт
íèõ іíтåрåñів çàдлÿ доñÿãíåííÿ ºдèíо¿ ìåтè ДПП. 
Прè öüоìó іíтåрåñè ñóñïілüñтвà ïрåдñтàвлåíі 
оïоñåрåдковàíо ÷åрåç íàóкові óñтàíовè;

3) ÿк ïрàвèло, ïàрèтåтíіñтü ó÷àñті в рåàліçà
öі¿ ïроåктів ДПП (доволі ÷àñто ïрè іíñтèтóöіéíіé 
ôорìі ДПП коíтролüíèé ïàкåт àкöіé íàлåæèтü 
ñàìå ïрèвàтíоìó ïàртíåрó).

Ó тоìó æ 2006 роöі Євроïåéñüкà Коìіñіÿ [17] 
оïóáлікóвàлà Проãрàìó діé, що ñклàдàºтüñÿ ç 10 
ïàрàãрàôів «Поºдíàííÿ тåорі¿ тà ïрàктèкè: іííо
вàöіéíà ñтрàтåãіÿ íà øèрокіé оñíові длÿ Євро
ïåéñüкоãо Соþçó», ÿкà ïоклàлà ïо÷àток ñтво
рåííþ рèíкó іííовàöіéíèõ товàрів і ïоñлóã. Бóло 
çàçíà÷åíо, що Євроïåéñüкèé Соþç ïовèíåí çáå
ріãàтè трàдèöіþ ñèлüíоãо тà відïовідàлüíоãо дåр
æàвíоãо ñåкторó, àлå в тоé æå ÷àñ çоáов’ÿçàíèé 
íà 100 відñотків рåàліçовóвàтè ïотåíöіàл ïрè
вàтíèõ коìïàíіé в іííовàöіéíіé ñôåрі.

Ðоçвèток іíвåñтèöіéíоãо ïотåíöіàлó тà ñтворåííÿ 
ñïрèÿтлèвоãо іíвåñтèöіéíоãо кліìàтó в Óкрà¿íі ãо
ловíèì ÷èíоì çàлåæèтü від роçроáкè Нàöіоíàлü
íоãо іíôрàñтрóктóрíоãо ïлàíó, рåàліçàöіÿ ÿко
ãо áóлà одíèì іç ïåрøèõ ïріорèтåтів влàдè ó тàкèõ 
крà¿íàõ, çокрåìà ÿк Мåкñèкà тà Білорóñü [18]. 

Прè öüоìó відïовідíо до ñтàтті 2 Çàкоíó Óкрà¿íè 
«Про іíвåñтèöіéíó діÿлüíіñтü» [19] іíвåñтèöіéíоþ 
діÿлüíіñтþ º ñóкóïíіñтü ïрàктè÷íèõ діé ãроìàдÿí, 
þрèдè÷íèõ оñіá і дåрæàвè щодо рåàліçàöі¿ іíвåñтè
öіé. Іíвåñтèöіéíà діÿлüíіñтü çàáåçïå÷óºтüñÿ øлÿ
õоì рåàліçàöі¿ іíвåñтèöіéíèõ ïроåктів і ïровåдåí
íÿ оïåрàöіé ç корïорàтèвíèìè ïрàвàìè тà іíøèìè 
вèдàìè ìàéíовèõ тà іíтåлåктóàлüíèõ öіííоñтåé.

Слід тàкоæ çàçíà÷èтè, що ДПП íå º ïрèвàтèçà
öіºþ. Прèвàтèçовàíèé áіçíåñ ìоæå ôóíкöіоíóвà
тè в óìовàõ вèñоко коíкóрåíтíèõ рèíків àáо ìо
æå çáåріãàтè ìоíоïолüíі ïоçèöі¿, в çв'ÿçкó ç ÷èì 
ïотріáíо àктèвíå рåãóлþвàííÿ ïіñлÿ éоãо ïåрå
дà÷і ïрèвàтíоìó ñåкторó. Ó áóдü–ÿкоìó вèïàд
кó, тàкèé áіçíåñ вèвåдåíèé ç дåрæàвíоãо ñåкторà. 
ДПП íàвïàкè ïрàöþº íà оñíові коíтрàктó ìіæ çà
ìовíèкоì (дåрæàвíèé ñåктор) і ïідрÿдíèкоì (ïрè
вàтíèé ñåктор), ÿкèé çоáов'ÿçóº ïрèвàтíèé ñåктор 
íàдàтè ïоñлóãè, à дåрæàвíèé ñåктор – вèçíà÷èтè 
ñво¿ довãоñтрокові ïотрåáè в ïоñлóãàõ, вñтàíовè
тè åôåктèвíі íорìè і ïрàвèлà, à тàкоæ çàáåçïå÷è
тè тàкі óìовè, ïрè ÿкèõ ïрèвàтíèé ñåктор íå áóдå 
рèçèкóвàтè ñво¿ì кàïітàлоì в ïроöåñі íàдàííÿ öèõ 
ïоñлóã. Кріì тоãо, ìàñøтàá áіçíåñó в ôорìàті ДПП 
(à, отæå, é іíвåñтèöіéíèé ïотåíöіàл éоãо ïрèáóткó) 
оáìåæóºтüñÿ рàìкàìè коíтрàктó/àкöіоíåрíоþ 
óãодоþ, à íå тілüкè рèíковèìè вàæåлÿìè. Åôåк
тèвíå ïрèвàтíå ñтèìóлþвàííÿ, çокрåìà íåоá
õідíіñтü çàроáèтè відïовідíèé ïрèáóток íà влàñ
íèé іíвåñтовàíèé кàïітàл, вñå æ çàñтоñовóºтüñÿ в 
óïрàвліííі ДПП, одíàк діловèé рèçèк ÷àñтково рå
ãóлþºтüñÿ оáìåæåííÿìè, що íàклàдàþтüñÿ óìо
вàìè коíтрàктó. Â рàìкàõ ДПП дåрæàвíèé ñåк
тор ñïлà÷óº çà ïоñлóãè, що íàдàþтüñÿ íàñåлåííþ, 
і íåñå ïовíó відïовідàлüíіñтü çà ¿õ íàдàííÿ, в тоé 
÷àñ ÿк ролü ïрèвàтíоãо ñåкторà оáìåæóºтüñÿ çà
áåçïå÷åííÿì вдоñкоíàлåíоãо ìåõàíіçìó íàдàííÿ 
ïоñлóã. Тàкèì ÷èíоì, ДПП отрèìóº іíøі áілüø від
ïовідàлüíі ïовíовàæåííÿ від дåрæàвè [12].

Âисновки
 Ðåàліçàöіÿ іíвåñтèöіéíèõ ïроåктів в рàìкàõ 

корïорàтèвíо¿ ôорìè ДПП ïотрåáóº íàлåæíоãо 
çàкоíодàв÷оãо ïідґрóíтÿ, à ñàìå:
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1) вèçíà÷åííÿ ãоñïодàрñüкèõ орãàíіçàöіé кор
ïорàтèвíоãо тèïó, ìåтоþ ÿкèõ º рåàліçàöіÿ ïро
åктів ó ñôåрі ДПП;

2) вñтàíовлåííÿ ïорÿдкó ôорìóвàííÿ ñтàтóт
íоãо кàïітàлó тàкèõ орãàíіçàöіé, ìåõàíіçìó рåà
ліçàöі¿ корïорàтèвíèõ ïрàв ó÷àñíèкàìè тàко¿ ор
ãàíіçàöі¿, ç óрàõóвàííÿì вèìоã çàкоíодàвñтвà 
Євроïåéñüкоãо Соþçó;

3) роçïоділ рèçèків ìіæ дåрæàвíèì тà ïрè
вàтíèì ïàртíåрàìè, в тоìó ÷èñлі ïоïåрåдæåííÿ 
çловæèвàííÿ корïорàтèвíèìè ïрàвàìè тà вñтà
íовлåííÿ íàлåæíо¿ відïовідàлüíоñті в корïорà
тèвíèõ відíоñèíàõ;

4) відïовідíо до ñтàтті 9 Çàкоíó Óкрà¿íè «Про 
іíвåñтèöіéíó діÿлüíіñтü» оñíовíèì ïрàвовèì до
кóìåíтоì, ÿкèé рåãóлþº вçàºìовідíоñèíè ìіæ 
ñóá'ºктàìè іíвåñтèöіéíо¿ діÿлüíоñті, º доãовір (óãо
дà). Прè öüоìó óклàдåííÿ доãоворів, вèáір ïàрт
íåрів, вèçíà÷åííÿ çоáов'ÿçàíü, áóдü–ÿкèõ іíøèõ 
óìов ãоñïодàрñüкèõ вçàºìовідíоñèí, що íå ñó
ïåрå÷àтü çàкоíодàвñтвó Óкрà¿íè, º вèклþ÷íоþ 
коìïåтåíöіºþ ñóá'ºктів іíвåñтèöіéíо¿ діÿлüíоñті. 

Ç óрàõóвàííÿì вèклàдåíоãо, відíоñèíè ìіæ 
ñóá’ºктàìè іíвåñтèöіéíо¿ діÿлüíоñті в рàìкàõ іí
ñтèтóöіéíо¿ ôорìè ДПП ìоæóтü áóтè оïоñåрåд
ковàíі тàк çвàíоþ àкöіоíåрíоþ óãодоþ, íà що 
ñлóøíо вкàçóþтü ïровідíі в÷åíі в ãàлóçі ãоñïо
дàрñüкоãо ïрàвà [20, ñ. 20–26];

5) вèçíà÷åííÿ ñóá’ºктів, оá’ºктó тà çìіñтó кор
ïорàтèвíèõ ïрàвовідíоñèí ó рàìкàõ іíñтèтóöіéíо¿ 
ôорìè дåрæàвíо–ïрèвàтíоãо ïàртíåрñтвà;

6) вèçíà÷åííÿ ïоíÿттÿ çàãàлüíоãо (дåрæàвíо
ãо) корïорàтèвíоãо іíтåрåñó в рàìкàõ іíñтèтóöіé
íо¿ ôорìè ДПП, в тоìó ÷èñлі ç óрàõóвàííÿì ñо
öіàлüíоãо çíà÷åííÿ ïроåктів тàкоãо ïàртíåрñтвà;

7) вèçíà÷åííÿ ñïåöіàлüíоãо (ïрèвàтíоãо) кор
ïорàтèвíоãо іíтåрåñó ó відíоñèíàõ ДПП (іíñтè
тóöіéíà ôорìà) ç óрàõóвàííÿì тоãо, що ДПП – 
öå íàñàìïåрåд «іíñтèтóöіéíèé тà орãàíіçàöіéíèé 
àлüÿíñ ìіæ дåрæàвоþ і áіçíåñоì длÿ рåàліçà
öі¿ ñóñïілüíо çíà÷èìèõ ïроåктів і ïроãрàì, ó тоìó 
÷èñлі ó ñôåрàõ ïроìèñловоñті тà іííовàöіéíо¿ ді
ÿлüíоñті» [21, ñ. 5] тощо.

Ç óрàõóвàííÿì вèклàдåíоãо ïроïоíóºìо:
1) доïовíèтè Гоñïодàрñüкèé кодåкñ Óкрà¿íè 

ñтàттåþ 80–1 тàкоãо çìіñтó:
«Іíñтèтóöіéíå àкöіоíåрíå товàрèñтво – ãоñïо

дàрñüкå товàрèñтво, ñтàтóтíèé кàïітàл ÿкоãо ïо
ділåíо íà вèçíà÷åíó кілüкіñтü ÷àñток одíàково¿ 
íоìіíàлüíо¿ вàртоñті, корïорàтèвíі ïрàвà çà ÿкè

ìè ïоñвід÷óþтüñÿ àкöіÿìè, ÿкå ìоæå áóтè ñтво
рåíå вèклþ÷íо длÿ рåàліçàöі¿ ñóñïілüíо çíà÷èìèõ 
ïроåктів дåрæàвíо–ïрèвàтíоãо ïàртíåрñтвà ïрè 
вèкорèñтàííі іíñтèтóöіéíо¿ (корïорàтèвíо¿) ôор
ìè тàкоãо ïàртíåрñтвà»;

2) доïовíèтè ñтàттþ 1 Çàкоíó Óкрà¿íè «Про дåр
æàвíо–ïрèвàтíå ïàртíåрñтво» ÷àñтèíоþ дрóãоþ 
тàкоãо çìіñтó: «Іíñтèтóöіéíà (корïорàтèвíà) ôор
ìà дåрæàвíо–ïрèвàтíоãо ïàртíåрñтвà – öå оñо
áлèвèé ріçíовèд ñïівроáітíèöтвà ìіæ дåрæàвоþ 
Óкрà¿íà, Автоíоìíоþ Ðåñïóáлікоþ Крèì, тåрè
торіàлüíèìè ãроìàдàìè в оñоáі відïовідíèõ дåр
æàвíèõ орãàíів тà орãàíів ìіñöåвоãо ñàìоврÿдó
вàííÿ (дåрæàвíèìè ïàртíåрàìè) тà þрèдè÷íèìè 
оñоáàìè, кріì дåрæàвíèõ тà коìóíàлüíèõ ïідïрè
ºìñтв, àáо ôіçè÷íèìè оñоáàìè – ïідïрèºìöÿìè 
(ïрèвàтíèìè ïàртíåрàìè), ÿкèé оïоñåрåдковà
íо ñтворåííÿì àкöіоíåрíоãо товàрèñтвà ç ìåтоþ 
рåàліçàöі¿ ìåтè тàкоãо ïàртíåрñтвà – коíкрåтíоãо 
ïроåктó ДПП, ó тоìó ÷èñлі ç ìоæлèвіñтþ çàлó÷åí
íÿ трåтіõ оñіá (іíвåñторів/ñïоíñорів) щодо ôіíàí
ñóвàííÿ оá’ºктів тàкоãо ïàртíåрñтвà в ïорÿдкó, 
вèçíà÷åíоìó çàкоíодàвñтвоì»;

3) доïовíèтè ñтàттþ 29 Çàкоíó Óкрà¿íè «Про 
àкöіоíåрíі товàрèñтвà» ÷àñтèíоþ трåтüоþ тàко
ãо çìіñтó:

«Âідíоñèíè ìіæ дåрæàвíèì тà ïрèвàтíèì ïàрт
íåрàìè в рàìкàõ іíñтèтóöіéíо¿ (корïорàтèв
íо¿) ôорìè дåрæàвíо–ïрèвàтíоãо ïàртíåрñтвà 
ìоæóтü áóтè врåãóлüовàíі àкöіоíåрíоþ óãодоþ 
(shareholders agreement)»;

4) доïовíèтè ñтàттþ 13 Çàкоíó Óкрà¿íè «Про 
ãоñïодàрñüкі товàрèñтвà» ÷àñтèíоþ ï’ÿтоþ тà
коãо çìіñтó:

«Оñоáлèвоñті ôорìóвàííÿ ñтàтóтíоãо кàïітà
лó іíñтèтóöіéíоãо àкöіоíåрíоãо товàрèñтвà ìо
æóтü áóтè óрåãóлüовàíі àкöіоíåрíоþ óãодоþ 
(shareholders agreement)».

Прè öüоìó ïроåктоì ДПП ñлід ввàæàтè оñо
áлèвó іíвåñтèöіéíó ìодåлü в рàìкàõ доãовірíо¿ 
àáо іíñтèтóöіéíо¿ ôорìè ДПП, ïрè вèкорèñтàííі 
ÿко¿ ñóá’ºктè (ïàртíåрè) ïóáлі÷íоãо тà ïрèвàтíо
ãо ñåкторів åкоíоìікè ïоділÿþтü ìіæ ñоáоþ вàр
тіñтü, рèçèкè тà вèíàãородó ïрè íàдàííі ïоñлóã 
ïóáлі÷íо¿ ñôåрè кіíöåвèì ñïоæèвà÷àì çà íàé
áілüø åкоíоìі÷íо вèãідíèì ñïіввідíоøåííÿì «öі
íà – ÿкіñтü» àáо ïрè ñтворåííі ãоñïодàрñüкèõ 
орãàíіçàöіé корïорàтèвíоãо тèïó, ñïåöіàлüíо 
óïовíовàæåíèõ íà рåàліçàöіþ коíкрåтíоãо ïро
åктó ДПП.
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Інституційні асïекти зміни вектору регіоналüної 
економічної інтеграції Óкраїни як меõанізму інноваційно–

теõнологічної модернізації націоналüної економіки та 
ïереõоду до нового теõнологічного укладу

Розглянуто економічні і соціальні наслідки в результаті європейського вибору вектору еко-
номічної інтеграції України та дезінтеграції з країнами СНД. Визначено перспективні напря-
ми нарощення експортного потенціалу країни та підвищення рівня конкурентоспроможності 
на зовнішніх ринках. За результатами проведеного аналізу визначено стратегічні пріоритети 
щодо відновлення колишнього зовнішньоекономічного потенціалу України та виходу на рівень 
докризового економічного розвитку 2013 року та переходу до нового теологічного укладу. На 
основі впровадження передового міжнародного досвіду, а також повернення до економічної 
політики 2002–2004 років запропоновані напрями інституційного забезпечення модернізації 
та інноваційного розвитку економіки. Запропоновано механізми щодо інноваційно–техноло-
гічної модернізації окремих секторів національної економіки в умовах четвертої промислової 
революції (індустрії 4.0).

Êлþ÷îâі слîâà: інноваційно–технологічна модернізація, регіональна економічна інтеграція, ін-
ституційне забезпечення 

КОЛТУНОВИЧ А.С.

Институционалüные асïекты изменения вектора 
регионалüной экономической интеграции Óкраины как 

меõанизма инновационно–теõнологической модернизации 
националüной экономики и ïереõода к новому 

теõнологическому укладу
Рассмотрены экономические и социальные последствия в результате европейского выбора 

вектора экономической интеграции Украины и дезинтеграции со странами СНГ. Определены 
перспективные направления наращивания экспортного потенциала страны и повышения уровня 
конкурентоспособности на внешних рынках. По результатам проведенного анализа определены 
стратегические приоритеты по восстановлению бывшего внешнеэкономического потенциала 
Украины и выхода на уровень докризисного экономического развития 2013 года и перехода к 
новому теологическому укладу. На основе внедрения передового международного опыта, а так-
же возврата к экономической политике 2002–2004 годов предложены направления институ-
ционального обеспечения модернизации и инновационного развития экономики. Предложены 
механизмы по инновационно–технологической модернизации отдельных секторов националь-
ной экономики в условиях четвертой промышленной революции (индустрии 4.0).

Êлþ÷åâыå слîâà: инновационно–технологическая модернизация, региональная 
экономическая интеграция, институциональное обеспечение
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Пîстàíîâêà пðîблåìи. Óïродовæ 2014–2018 
років åкоíоìікà Óкрà¿íè ïоíåñлà колоñàлüíі втрà
тè. Çìіíà вåкторó åкоíоìі÷íо¿ іíтåãрàöі¿ Óкрà¿íè ó 
2013–2014 рокàõ ïрèçвåлà до ñтріìкоãо ñкоро
÷åííÿ оáñÿãів åкñïортó товàрів тà ïоñлóã, çìåí
øåííÿ оáñÿãів ïроìèñловоãо вèроáíèöтвà, ïàдіííÿ 
вàловоãо вíóтріøíüоãо ïродóктó (ÂÂП) крà¿íè. Слі
доì çà åкоíоìі÷íоþ Óкрà¿íó íàкрèлà і ìàñøтàáíà 
ñоöіàлüíà крèçà. Çà дàíèìè ООН, в Óкрà¿íі ó 2017 
роöі ïоíàд 60% íàñåлåííÿ крà¿íè ïроæèвàлè çà 
ìåæåþ áідíоñті. Прè öüоìó, від 5 до 8 ìлí ãроìà
дÿí ñтàлè трóдовèìè ìіãрàíтàìè [1, ñ. 19].

Ðåçóлüтàтоì åкоíоìі÷íо¿ крèçè в Óкрà¿íі íà ñüо
ãодíі é íàдàлі çàлèøàºтüñÿ ïровàлüíà çовíіøíüо
åкоíоìі÷íà ïолітèкà. Сàìå ïіñлÿ íåïрàвèлüíоãо 
вèáорó вåкторó åкоíоìі÷íо іíтåãрàöі¿ Óкрà¿íà втрà
тèлà трàдèöіéíі рèíкè çáóтó в рàìкàõ СНГ, ïрè öüо
ìó, ïоãірøèвøè óìовè торãівлі ç крà¿íàìè ЄС. Тàк, 
ó 2013 роöі ïåрåд Óкрà¿íоþ ñтоÿв вèáір вåкторó 
åкоíоìі÷íо¿ іíтåãрàöі¿ крà¿íè. Сàìå вèáір вåкторó 
åкоíоìі÷íо¿ іíтåãрàöі¿, оñкілüкè ïрèºдíàííÿ Óкрà
¿íè до çоíè вілüíо¿ торãівлі ç ЄС óíåìоæлèвлþвà
ло ó÷àñтü в іíøоìó рåãіоíàлüíоìó åкоíоìі÷íоìó 
оá'ºдíàííі – Мèтíоìó ñоþçі і Єдèíоìó åкоíоìі÷
íоìó ïроñторі ЄврАçÅС і íàвïàкè. До рå÷і, çàçíà÷ó, 
що тодіøíі çàÿвè Брþññåлþ ïро íåñóìіñíіñтü ó÷àñ
ті Óкрà¿íè в МС àáо ÇÂТ ç ЄС áóлè ñïрÿìовàíі íå íà 
ôорìóвàííÿ ñïілüíоãо рèíкó товàрів, à íà íåìоæ
лèвіñтü ó÷àñті Óкрà¿íè ÿк рàç тàкè ó Мèтíоìó ñоþçі 
ç Ðоñіºþ, Білорóññþ і Кàçàõñтàíоì.

Àíàліз îстàííіх äîсліäжåíь і публіêàцій. 
Âïродовæ оñтàííіõ 8 років в рàìкàõ доñлідæåí
íÿ ïèтàíü íàéáілüø оïтèìàлüíоãо вàріàíтó вè
áорó вåкторó åкоíоìі÷íо¿ іíтåãрàöі¿ Óкрà¿íè оïó
áліковàíо çíà÷íó кілüкіñтü íàóково–åкñïåртíèõ 
ïрàöü. Підãотовлåíо дåñÿткè коìïлåкñíèõ ìіæ
íàродíèõ доñлідæåíü çà дàíоþ ïроáлåìàтèкоþ. 
Сåрåд віт÷èçíÿíèõ тà çàрóáіæíèõ в÷åíèõ åкоíо
ìіко–іíтåãрàöіéíі ïèтàííÿ щодо Óкрà¿íè ó ïовíіé 
ìірі вèñвітлåíі ó íàóковèõ ïрàöÿõ Â.М. Гåéöÿ тà 
С.Ю. Глàçüºвà [4, 7]. Сåрåд ìіæíàродíèõ іíñтèтó
öіé вàрто вèділèтè рÿд доñлідæåíü Цåíтрó іíтåãрà
öіéíèõ доñлідæåíü Єврàçіéñüкоãо áàíкó роçвèткó 
[3]. Одíàк, в óìовàõ ºвроïåéñüко¿ åкоíоìі÷íо¿ іí
тåãрàöі¿ çàлèøèлèñü ïоçà óвàãоþ íàïрÿìè íàро
щåííÿ торãово–åкоíоìі÷íоãо ïотåíöіàлó в рàì
кàõ ÇСТ ç ЄС тà ïріорèтåтíі íàïрÿìè åкñïàíñі¿ íà 
áілüøå ïåрñïåктèвíèé ºврàçіéñüкèé рèíок.

Мåтà стàтті – роçроáкà ñтрàтåãі÷íèõ íà
ïрÿìів іííовàöіéíо–тåõíолоãі÷íо¿ ìодåрíіçà
öі¿ íàöіоíàлüíо¿ åкоíоìікè в óìовàõ ïоãлèáлåí
íÿ рåãіоíàлüíèõ іíтåãрàöіéíèõ ïроöåñів, ç ìåтоþ 
ïідвèщåííÿ íàöіоíàлüíо¿ коíкóрåíтоñïроìоæ
íоñті в ïріорèтåтíèõ ñåкторàõ ïроìèñловоñті тà 
ïåрåõодó до íовоãо тåõíолоãі÷íоãо óклàдó.

Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Підïèñàвøè ó 
2014 роöі Óãодó ïро àñоöіàöіþ тà çоíó вілüíо¿ тор
ãівлі íà íåñèìåтрè÷íèõ óìовàõ, дèñкрèìіíàöіéíèõ 
ïо відíоøåííþ до віт÷èçíÿíèì товàровèроáíè
ків, Óкрà¿íà ôàктè÷íо çàкрèлà длÿ ñåáå ºврàçіé

KOLTUNOVYCH O.S.

Institutional aspects of changing the vector of regional 
economic integration of Ukraine as a mechanism of 

innovation and technological modernization of the national 
economy and the transition to a new technological 

structure
The economic and social consequences of the European choice of the vector of economic integration 

of Ukraine and disintegration with the CIS countries are considered. The perspective directions of 
increasing the export potential of the country and increasing the competitiveness of foreign markets 
are determined. The results of the analysis identified strategic priorities for restoring Ukraine's 
former foreign economic potential and reaching the pre–crisis economic development level of 2013 
and the transition to a new theological structure. Based on the introduction of advanced international 
experience, as well as the return to economic policy of 2002–2004, the directions of institutional 
support for modernization and innovation development of the economy are proposed. The mechanisms 
for innovation and technological modernization of certain sectors of the national economy in the 
conditions of the fourth industrial revolution (industry 4.0) are proposed.

Key words: innovation and technological modernization, regional economic integration, institutional 
support.
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ñüкèé рèíок, оñкілüкè íàвітü 10% ìèтà роáèлè ві
т÷èçíÿíó ïродóкöіþ íåкоíкóрåíтоñïроìоæíоþ íà 
çовíіøíіõ рèíкàõ. І íàвïàкè, àïрокñèìàöіÿ ºвро
ïåéñüкèõ тåõíі÷íèõ рåãлàìåíтів і ñтàíдàртів ó ві
т÷èçíÿíó ïрàктèкó, ÿк і коíвåрãåíöіÿ óкрà¿íñüкоãо і 
ºвроïåéñüкоãо çàкоíодàвñтвà, вèìàãàлà ñåрéоç
íèõ ôіíàíñовèõ влèвàíü, ÿкèõ в Óкрà¿íè, о÷åвèдíо, 
íà тоé ÷àñ і áóтè íå ìоãло. Як ïокàçàлà ïодàлüøà 
іñторіÿ, íàñлідкè æ íåоáдóìàíоãо і íåïрàвèлüíо
ãо вèáорó ºвроïåéñüкоãо вåкторó åкоíоìі÷íо¿ іí
тåãрàöі¿ ïрèвåлè до рÿдó íåãàтèвíèõ åкоíоìі÷íèõ 
і ñоöіàлüíèõ íàñлідків, ôàктè÷íо ñïровокóвàвøè 
ìàñøтàáíó åкоíоìі÷íó крèçó в крà¿íі [6].

Бåç ñóìíівó, çàдåклàровàíèé оôіöіéíèì Кèºвоì 
кóрñ íà ºвроіíтåãрàöіþ (іìïлåìåíтàöіÿ Дèрåк
тèв в рàìкàõ Óãодè ïро àñоöіàöіþ ç ЄС) дàлåкèé 
від рåàліçàöі¿ рåàлüíèõ åкоíоìі÷íèõ трàíñôор
ìàöіé áåçïоñåрåдíüо в Óкрà¿íі. Нàтоìіñтü, рåàлі
çàöіÿ 144 рåôорì, іìïлåìåíтàöіÿ 400 тåõíі÷íèõ 
рåãлàìåíтів ЄС, à тàкоæ ÷àñтковå вèкоíàííÿ ìå
ìорàíдóìів МÂФ íå ñïрèÿлè ïідвèщåííþ коíкó
рåíтоñïроìоæíоñті тà ìàкроôіíàíñовіé ñтіéкоñті 
крà¿íè, çокрåìà íà çовíіøíіé àрåíі. 

Â рåçóлüтàті, в крà¿íі é дàлі ïродовæóþтü роç
крó÷óвàтè ñтàãôлÿöіéíó ñïірàлü. Â óñіõ ìіæ
íàродíèõ рåéтèíãàõ коíкóрåíтоñïроìоæíоñті 
Óкрà¿íà çíàõодèтüñÿ íà оñтàííіõ ïоçèöіÿõ, що в 
÷åрãовèé рàç рåçþìóº ïровàл åкоíоìі÷íоãо кóр
ñó тà çовíіøíüоåкоíоìі÷íоãо кóрñó крà¿íè çокрå
ìà. Óкрà¿íà é íàдàлі ïродовæóº втрà÷àтè, àдæå 
óïродовæ 4 оñтàííіõ років íàöіоíàлüíà åкоíоìі
кà тà віт÷èçíÿíі товàровèроáíèкè çíàõодÿтüñÿ ó 
дèñкрèìіíàöіéíèõ óìовàõ торãівлі ïåрåд íàøèìè 
çовíіøíіìè ïàртíåрàìè. 

Длÿ ïрèклàдó, çàãàлüíèé оáñÿã åкñïортó то
вàрів Óкрà¿íè çà ïідñóìкàìè 2017 рокó ñкоро
тèвñÿ в 1,5 рàçè, що íà $20,0 ìлрд íèæ÷å рівíÿ 
2013–ãо. Âтрàтà вèñокотåõíолоãі÷íоãо åкñïортó 
ïоçíà÷èлàñÿ íà ñóìіæíèõ ñåкторàõ ïроìèñловоñті 
Óкрà¿íè, à крà¿íà çà öåé ïåріод çàíóрèлàñÿ в дåіí
дóñтріàліçàöіþ. Тілüкè в 2014 роöі рівåíü віт÷èç
íÿíоãо ïроìèñловоãо вèроáíèöтвà ñкоротèвñÿ íà 
10,1%, в 2015–ìó – íà 13,0% [2]. Ó ñвоþ ÷åрãó 
ñкоро÷åííÿ оáñÿãів íàдõодæåíü вàлþтíо¿ вèрó÷кè 
від åкñïортó ïрèçвåло до оáвàлó ôіíàíñово–áàí
ківñüко¿ ñèñтåìè, рåçóлüтàтоì ÿкоãо º роçкрó÷åíà 
дåвàлüвàöіéíо–іíôлÿöіéíà ñïірàлü.

Повåртàþ÷èñü до ïèтàííÿ іíñтèтóöіéíо¿ ïàì'ÿті 
вàрто çàçíà÷èтè, що ó 2012–2013 рокàõ в Óкрà
¿íі íåодíорàçово ïроïàãóвàлèñü ìіôè щодо дè
вåрñèôікàöі¿ тà çàìіщåííÿ ºврàçіéñüкèõ рèíків 
çáóтó çà рàõóíок ºвроïåéñüкèõ. Проãíоçóвàлоñü, 
що Óкрà¿íà çìоæå çà рàõóíок áілüø ºìíоãо і ïлà
тоñïроìоæíоãо ñïоæèв÷оãо рèíкó ç лåãкіñтþ çà
ìіñтèтè втрàтó рèíків íà тоé ÷àñ крà¿í Мèтíоãо 
ñоþçó і Єдèíоãо åкоíоìі÷íоãо ïроñторó ЄврАçÅС. 
Прèводèлèñü дàíі щодо 500 ìлí íàñåлåííÿ ЄС і 
вèñокоãо рівíÿ рåàлüíèõ доõодів æèтåлів крà¿í Çà
õідíо¿ Євроïè. Âтіì, ÿк ïокàçàлà іñторіÿ оñтàííіõ 4 
років, Óкрà¿íà íå тå що íå дèвåрñèôікóвàлà ºврà
çіéñüкèé åкñïорт, àлå é çà ïідñóìкàìè 2017 ро
кó íàвітü íå вèéøлà íà докрèçові оáñÿãè åкñïортó 
2011–ãо: $17,5 ìлрд ïротè $17,9 ìлрд [2]. 

Білüøå тоãо, çà íàøèìè роçрàõóíкàìè çàãàлü
íі ïрÿìі втрàтè Óкрà¿íè в åкñïорті товàрів íà ºв
роïåéñüкèé ñïоæèв÷èé рèíок çà 4 рокè ñклà
лè $5,8 ìлрд. Ó ïорівíÿííі ç 2011 рокоì втрàтè 
ñклàдàþтü $12,7 ìлрд. І öå в óìовàõ тàк çвà

Рисунок 1. Динаміка ексïорту/імïорту товарів Óкраїни у 2012–2017 рр. ($ млрд)
Джерело: розроблено автором за даними Державної служби статистики України



ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

80 Ôîðìóâàííÿ ðèíêîâèõ â³äíîñèí â Óêðà¿í³ ¹9 (208)/2018

íо¿ вілüíо¿ торãівлі. Длÿ ïрèклàдó, åкñïорт товà
рів Óкрà¿íè ó ïорівíÿííі ç 2013 рокоì вèріñ çà 
ïідñóìкàìè 2014–ãо íà $0,3 ìлрд і çà ïідñóì
кàìè 2017–ãо – íà $0,8 ìлрд. Прè öüоìó åкñ
ïорт óкрà¿íñüкèõ товàрів кóдè áілüø іñтотíо ñко
ротèвñÿ (ó ïорівíÿííі ç 2013–ì) çà ïідñóìкàìè 
2015 рокó – íà $3,7 ìлрд, à тàкоæ çà ïідñóì
кàìè 2016–ãо – íà $3,2 ìлрд. До тоãо æ, çроñ
тàííÿ оáñÿãів åкñïортó íà ºвроïåéñüкèé рèíок 
вïродовæ оñтàííіõ років (2017–2018) çóìов
лåíо çáілüøåííÿì ñèровèííоãо ïоïèтó íà ºвро
ïåéñüкоìó рèíкó [2]. Нåçвàæàþ÷è íà діþ ÇÂТ ç 
ЄС і ïоліïøåííÿ óìов торãівлі, тàкоæ ïродовæóº 
çáåріãàтèñÿ íåãàтèвíà дèíàìікà ñàлüдо торãово
ãо áàлàíñó Óкрà¿íè і ЄС: –$4,0 ìлрд (ó 2014 р.), 

–$2,3 ìлрд (ó 2015 р.), –$3,6 ìлрд (ó 2016 р.), 
–$4,5 ìлрд (ó 2017 р.) [2].

А от çáèток і íàñлідок роçрèвó кооïåрàöіéíèõ 
çàв’ÿçків ç крà¿íàìè ЄАÅС ó вèñокотåõíолоãі÷íèõ 
ãàлóçÿõ ïроìèñловоñті (ìàøèíоáóдóвàííÿ, ñóд
íоáóдóвàííÿ, àвіàáóдóвàííÿ, рàкåтíо–коñìі÷íо¿ 
ãàлóçі тà іí.), çокрåìà ç Ðоñіºþ, áілüø íіæ çíà÷ó
щèé. Нàïрèклàд, вñüоãо çà 4 рокè ïрÿìі åкñïорт
íі втрàтè в торãівлі ç Ðоñіºþ ñклàлè $38,0 ìлрд, 
à çà ïідñóìкàìè 2017 рокó ïорівíÿíо ç 2013–ì 
оáñÿã åкñïортó товàрів Óкрà¿íà в ÐФ ñкоротèв
ñÿ в 3,9 рàçè. Ó öілоìó åкñïорт товàрів Óкрà¿íè 
в крà¿íè СНД ñкоротèвñÿ ç $23,9 ìлрд (ó 2013 
р.) до $5,6 ìлрд (ó 2017 р.) [2]. Åкñïорт товà
рів Óкрà¿íè до крà¿í БÐІКС тà СНГ ñкоротèвñÿ ç 

Рисунок 2. Динаміка двостороннüого товарооáігу Óкраїни та Євроïейсüкого Союзу у 2011–
2017 рр. ($ млрд)
Джерело: розроблено автором за даними Державної служби статистики України

Рисунок 3. Салüдо зовнішнüої торгівлі Óкраїни та Євроïейсüкого Союзу у 2011–2017 рр. 
($ млрд)
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України
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$24,8 ìлрд тà $26,1 ìлрд (ó 2013 р.) до $8,3 
ìлрд тà $6,9 ìлрд (ó 2017 р.) відïовідíо [2]. 

Âàрто відçíà÷èтè, що іíñтèтóöіéíèé áàçèñ дå
ãрàдàöі¿ åкñïортó і íàöіоíàлüíо¿ åкоíоìікè в öі
лоìó áóв çàклàдåíèé щå в дàлåкоìó 2012 роöі, 
колè ïрåдñтàвíèкè Óкрà¿íè, íå дèвлÿ÷èñü, ïàрà
ôóвàлè тåкñт Óãодè ïро àñоöіàöіþ. Â рåçóлüтàті, 
Óкрà¿íà отрèìàлà, íåрівíі óìовè торãівлі ç крà¿
íàìè ЄС, отрèìàвøè додàткові ïåрåøкодè.

Тóт вàрто вèокрåìèтè íåвідïовідíіñтü óкрà¿í
ñüко¿ ïродóкöі¿ тåõíі÷íèì рåãлàìåíтàì тà ñтàí
дàртàì ЄС, à тàкоæ вèìоãàì вåтåрèíàрíоãо, ñà
íітàрíоãо і ôітоñàíітàрíоãо коíтролþ, ìіçåрíі 36 
квот íà áåçìèтíèé åкñïорт ñілüñüкоãоñïодàр
ñüко¿ ñèровèíè тà іí. Â рåçóлüтàті, ñтворåííÿ ïо
ãлèáлåíо¿ і вñåоñÿæíо¿ çоíè вілüíо¿ торãівлі ç ЄС 
íà ôоíі дåçіíтåãрàöі¿ ç ЄАÅС ñïрèÿлè ïåрåтво

рåííþ Óкрà¿íè íà ñèровèííèé ïрèдàток [6]. Аíà
ліç товàрíо¿ ñтрóктóрè öå ïідтвåрдæóº. 

Провåдåíіé àíàліç ïокàçóº, що в рåçóлüтàті вè
áорó ºвроïåéñüкоãо вåкторó åкоíоìі÷íо¿ іíтåãрà
öі¿ Óкрà¿íè, в товàрíіé ñтрóктóрі åкñïортó відáóлè
ñÿ ñèñтåìíі дåñтрóктèвíі ïроöåñè. Длÿ ïрèклàдó, 
÷åрãовà «ïåрåìоãà» 2017 рокó в торãівлі ç ЄС 
áóлà ñôорìовàíà çà рàõóíок çáілüøåííÿ оáñÿ
ãó åкñïортó çåрíовèõ, ñоíÿøíèково¿ олі¿, íàñіííÿ 
оліéíèõ кóлüтóр, øоколàдó, ìåдó, ÿлèíковèõ ïрè
крàñ тà іí. Ðåøтà ïродóкöі¿, ç оãлÿдó íà ìіçåрíі 
квотè, котрі вè÷åрïóþтüñÿ щå в ïåрøі тèæíі ïо
то÷íоãо рокó, çàлèøàþтüñÿ ïоçà ºвроïåéñüкèì 
ñïоæèв÷èì рèíкоì. Âлàдà дåклàрóº, що АПК 
в оñтàííі рокè ñтàв локоìотèвоì íàöіоíàлüíо¿ 
åкоíоìікè, ïèтоìà вàãà ÿкоãо в товàрíіé ñтрóк
тóрі åкñïортó çàéìàº ïоíàд 41,0%. Одíàк, çáілü

Рисунок 4. Динаміка ексïорту товарів Óкраїни в країни ЄС та ЄАЕС у 2011–2017 рр. ($ млрд)
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України

Рисунок 5. Динаміка ексïорту товарів Óкраїни в країни СНГ та БРІÊС у 2011–2017 рр. ($ млрд)
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України
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øåííÿ ïèтоìо¿ вàãè оáóìовлåíå áілüø ñтріìкèì 
ïàдіííÿì оáñÿãів åкñïортó, çокрåìà ó ìàøèíоáó
дóвàííі. Нàтоìіñтü, ÇÂТ ç ЄС ôàктè÷íо çàлèøè
лà áåç çìіí оáñÿãè åкñïортó àãрàрíо¿ ïродóкöі¿ ó 
ãроøовоìó вèрàæåííі íà рівíі 2012 рокó. 

Çà ïідñóìкàìè І квàртàлó 2018 рокó Óкрà¿íà 
ïродовæóº дåìоíñтрóвàтè ïоçèтèвíó дèíàìікó 
в торãівлі ç ЄС. Прè öüоìó ñтàíоì íà 17 квітíÿ 
2018 рокó íàøà крà¿íà вæå ïовíіñтþ вè÷åрïà
лà 6 квот іç 36 íà áåçìèтíèé åкñïорт ñілüãоñ
ïïродóкöі¿ до крà¿í Євроñоþçó. До ñåрåдèíè квіт
íÿ óкрà¿íñüкі вèроáíèкè ïовíіñтþ çàкрèлè квотè 
íà ìåд, ñолод, ïøåíè÷íó клåéковèíó, оïрàöüовà
íі тоìàтè, вèíоãрàдíèé і ÿáлó÷íèé ñокè, і íàвітü 
кóкóрóдçó і ïøåíèöþ [2].

Нå ïрàöþº ÇÂТ ç ЄС щå é тоìó, що íові ìоæ
лèвоñті íå ïåрåдáà÷åíо тàкоæ в рàìкàõ вèділåíèõ 
додàтковèõ доçволів íà ïåрåвåçåííÿ вàíтàæó àв
тоìоáілüíèì трàíñïортоì. Пèтоìà вàãà кілüкоñті 
додàтковèõ вèдàíèõ Óкрà¿íі доçволів ç áокó окрå
ìèõ крà¿í ЄС æодíèì ÷èíоì íå корåлþº ç рåàлüíè
ìè ìоæлèвоñтÿìè åкñïортó тà трàíçèтó íàöіоíàлü

íо¿ åкоíоìікè. Â рåçóлüтàті трàíñïортíі корèдорè ó 
ñóñідíі крà¿íè–÷лåíè ЄС, à тàкоæ в трåті крà¿íè ïро
ñто çàлèøàþтüñÿ çàкрèтèìè длÿ Óкрà¿íè [6].

Як ïокàçàлà вæå íовітíÿ іñторіÿ, íіÿкі åкñïортíі 
ñтрàтåãі¿, åкñïортíо–крåдèтíі àãåíтñтвà, íові çоíè 
вілüíо¿ торãівлі ç Кàíàдоþ, тà ïåрñïåктèвè ÇÂТ ç 
Іçрà¿лåì ÷è Тóрå÷÷èíоþ, тàк і íå дèвåрñèôікóвàлè 
åкñïорт óкрà¿íñüкèõ товàрів ç ºврàçіéñüкèõ рèí
ків. Бàãàтоìілüÿрдíі åкñïортíі втрàтè вèçíàлà і 
íèíіøíÿ влàдà, ÿк і ñвоþ íåñïроìоæíіñтü ó ïèтàí
íі çàìіщåííÿ ºврàçіéñüкоãо рèíкó ºвроïåéñüкèì. 

Нàвітü ïровåдåíèé ïовåрõíåвèé ìàкроåкоíо
ìі÷íèé оãлÿд ìàº вкрàé íåвтіøíèé вèãлÿд: ÂÂП 
Óкрà¿íè в 2014–2017 рокàõ ñкоротèвñÿ íà 12%. 
Прè öüоìó в долàровоìó åквівàлåíті çà 4 рокè 
ÂÂП оáвàлèвñÿ áілüø íіæ ó ïівторà рàçè. Гроøо
во–крåдèтíà ïолітèкà íàöіоíàлüíоãо рåãóлÿто
рà ïрèвåлà до тоãо, що в ïорівíÿííі ç ïо÷àткоì 
2014 рокè дåрæàвíèé áорã Óкрà¿íè çà рåçóлüтà
тàìè 2017 рокó çріñ ó áілüø íіæ 3,5 рàçè, ãрèвíÿ 
оáвàлèлàñÿ áілüø íіæ в 3,3 рàçè, à çà рівíåì іí
ôлÿöі¿ в ñвітовоìó àíтèрåéтèíãó íàøà крà¿íà ïо

Таáлиця 1. Товарна структура ексïорту Óкраїни у 2012 – 2017 рр. ($ млрд, %)

 
Ексïорт
товарів

2012 2013 2014 2015 2016 2017
$ 

млрд % $ 
млрд % $ 

млрд % $ 
млрд % $ 

млрд % $ 
млрд %

Âñüоãо 68,8 100 63,3 100 53,9 100 38,1 100 36,3 100 43,3 100
АПК 17,8 26,0 17 26,8 16,6 30,9 14,5 38,3 15,2 42,0 17,7 41,0
Мåтàлóрãіÿ 18,8 27,5 17,5 27,8 15,2 28,3 9,4 24,8 8,3 22,9 10,1 23,4
Мàøèíо–áóдó
вàííÿ 12,9 18,9 10,2 16,3 7 13,2 4,5 12,1 3,6 10,0 4,3 9,9

Хіìі÷íà ïр. 5,05 7,4 4,3 6,8 3,5 5,7 2,1 5,6 1,5 4,3 1,6 3,8
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України

Рисунок 6. Товарна структура ексïорту аграрної ïродукції Óкраїни у 2012 – 2017 рр. ($ 
млрд, %)
Джерело: розроблено автором за даними Державної служби статистики України
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ñтóïàºтüñÿ лèøå Âåíåñóåлі. Ó крà¿íі, ïо÷èíàþ÷è 
ç 2012 рокó і ïо ñüоãодíіøíіé дåíü, éдå дåіíдó
ñтріàліçàöіÿ, ñоöіàлüíèì íàñлідкоì ÿко¿ º рåкорд
íå çроñтàííÿ áåçроáіттÿ [5].

Нà ñüоãодíіøíіé дåíü Óкрà¿íà çíàõодèтüñÿ в тàк 
çвàíіé «ñтàãôлÿöіéíіé ïàñтöі» – ïоºдíàííі вèñоко¿ 
іíôлÿöі¿ і ïàдіííÿ вèроáíèöтвà. Прè öüоìó, àíàліç 
дèíàìікè оñтàííіõ років ñвід÷èтü ïро тå, що ñтàã
ôлÿöіéíà ñïірàлü роçкрó÷óºтüñÿ вñå ñèлüíіøå. 

Çà ïідñóìкàìè 2017 рокó íоìіíàлüíèé ÂÂП 
Óкрà¿íè ñклàв 2 982,9 ìлрд ãрí, à ÂÂП в роçрà
õóíкó íà одíó лþдèíó – 70 210 ãрí. Âèõодÿ÷è ç ñå
рåдíüорі÷íоãо кóрñó НБÓ 26,6 ãрí/$, ÂÂП Óкрà
¿íè çà ïідñóìкàìè 2017 рокó ñклàв $112,1 ìлрд, 
що в 1,64 рàçè íèæ÷å відïовідíоãо ïокàçíèкà 
2013 рокó. Çàóвàæèìо, ÂÂП Óкрà¿íè ó ïорівíÿííі ç 

2013–ì ñкоротèвñÿ çі $183,4 ìлрд (ó 2013 р.) до 
$112,1 ìлрд (ó 2017 р.). Âåлè÷èíà вàловоãо вíó
тріøíüоãо ïродóктó, роçрàõовàíоãо çà ïàрèтåтоì 
кóïівåлüíо¿ ñïроìоæíоñті (ÂÂП çà ПКС) íà дóøó 
íàñåлåííÿ, ñкоротèлàñÿ ç $4 075 (ó 2013 р.) до $1 
562 (ó 2017 р.). Âèõодÿ÷è íàвітü іç оôіöіéíèõ ñтà
тèñтè÷íèõ дàíèõ, вñüоãо çà ïåріод 2014–2017 рр. 
ÂÂП Óкрà¿íè ñкоротèвñÿ íà –11,6%, çокрåìà: íà 
–6,6% (ó 2014 р.), –9,8 (ó 2015 р.), +2,4 (ó 2016 
р.), + 2,5% (2017 р.) [2]. Підïèñàííÿ Óкрà¿íоþ Óãо
дè ïро àñоöіàöіþ тà çоíó вілüíо¿ торãівлі ç ЄС õо÷ і 
відкрèло ïåрåд íàøоþ дåрæàвоþ çíà÷íі ïåрñïåк
тèвè, àлå одíо÷àñíо ñïорóдèло é рÿд ïроáлåì, ÿкі 
вèìàãàþтü íåãàéíоãо вèріøåííÿ.

Нåçвàæàþ÷è íà тоé ôàкт, що рèíок ЄС áілüø ºì
íèé в ïорівíÿííі ç рèíкàìè крà¿í СНГ, в ЄС íàдçвè

Рисунок 7. Динаміка зміни індексу інфляції та індексу ïромислового вироáництва в Óкраїні 
у 2012–2017 рр. (%) 
Джерело: розроблено автором за даними Державної служби статистики України

Рисунок 8. Динаміка оáсягу валового внутрішнüого ïродукту Óкраїни (ÂÂП) у 2013–2017 
рр. (млрд грн., $ млрд)
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України
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÷àéíо çàãоñтрåíà коíкóрåíöіÿ, діº ÷іткà ñèñтåìà 
квотóвàííÿ, що ïрè íèíіøíüоìó рівíі íåвідïовід
íоñті віт÷èçíÿíо¿ ïродóкöі¿ тåõíі÷íèì рåãлàìåí
тàì і ñтàíдàртàì Євроñоþçó íàврÿд ÷è доçволèтü 
óкрà¿íñüкèì вèроáíèкàì в короткоñтроковіé і ñå
рåдíüоñтроковіé ïåрñïåктèвàõ çàéíÿтè ãідíå ìіñ
öå. Отæå, крà¿íі íåоáõідíо дåíоíñóвàтè åкоíоìі÷íó 
÷àñтèíó СА в ÷àñтèíі ÇÂТ ç ЄС ÿк тàкó, що íå від
ïовідàº åкоíоìі÷íèì іíтåрåñàì дåрæàвè. Âàæлèво 
ïåрåãлÿíóтè і óìовè ó÷àñті Óкрà¿íè ó СОТ.

Бåçñóìíівíо, ïорівíþвàтè åкоíоìікó Óкрà¿íè ç 
åкоíоìікоþ Євроçоíè – вñå одíо, що ïорівíþ
вàтè ôрàíöóçüкі áóдèíкè вèñоко¿ ìодè «Christian 
Dior» àáо «Yves Saint Laurent» ç óкрà¿íñüкèìè ïå
рèôåріéíèìè ìодåлüºрàìè–øвà÷кàìè. І öÿ íå
втіøíà тåíдåíöіÿ іñíóº ÿк в ìàøèíоáóдóвàííі, тàк і 
в ñôåрі оáñлóãовóвàííÿ. Прè öüоìó оôіöіéíèé Кè
¿в çàìіñтü рåàлüíо¿ ìодåрíіçàöі¿ крà¿íè вèøтовõóº 
Óкрà¿íó íà дíо ãлоáàлüíèõ торãово–åкоíоìі÷íèõ 
ïроöåñів, що щå áілüøå ïоñèлþº дåіíдóñтріàліçà
öіþ і ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íó крèçó в крà¿íі.

Що ñтоñóºтüñÿ вíóтріøíüо–åкоíоìі÷íо¿ ïідтрèì
кè áіçíåñó, то тóт íàøèì товàровèроáíèкàì щå 
ñклàдíіøå коíкóрóвàтè ç íàлàãодæåíèìè іíñтрó
ìåíтàìè і ìåõàíіçìàìè ôіíàíñово¿ ïідтрèìкè в ЄС. 
Прè÷èí тоìó кілüкà. По–ïåрøå, ïодàтковå íàвàíтà
æåííÿ. Піñлÿ ÷åрãовèõ çìіí до Подàтковоãо кодåкñó 
Óкрà¿íè, оïодàткóвàííÿ ñóá'ºктів ãоñïодàрñüко¿ ді
ÿлüíоñті в íàøіé крà¿íі вèщå, íіæ в ñóñідíіõ крà¿íàõ 
Євроñоþçó. Якщо в крà¿íàõ ЄС іñíóþтü ãàлóçåві до
тàöіéíі ïроãрàìè, ïрÿìі дотàöі¿ ç öілüовèõ ôоíдів ЄС, 
áþдæåтíі àñèãíóвàííÿ від Єврокоìіñі¿, то в Óкрà¿íі 
åкñïортåрè çìóøåíі çàклàдàтè в ñоáівàртіñтü ïро
дóкöі¿ íові тàрèôè íà åлåктроåíåрãіþ і ãàç, врàõовó
вàтè додàткові трàíñïортíі вèтрàтè.

По–дрóãå, доñтóï до ôіíàíñів. Óкрà¿íà – ºдèíà 
крà¿íà в Євроïі, дå ñèñтåìà крåдèтóвàííÿ ïåрå
áóвàº íà тàкоìó відñтàлоìó рівíі. Якщо в Óкрà¿íі 
оáліковà ñтàвкà НБÓ ñтàíовèтü 17%, à íàдàííÿ 
крåдèтів áіçíåñó ñтàртóº від 20–40% і вèщå, то в 
ЄС іñíóº áåçлі÷ ìåõàíіçìів, ÿкі дàþтü ìоæлèвіñтü 
ºвроïåéñüкèì вèроáíèкàì корèñтóвàтèñÿ áåç
коøтовíèìè і довãоñтроковèìè ôіíàíñовèìè рå
ñóрñàìè. Стàвкè çà крåдèтàìè в ïåрåвàæíіé áілü
øоñті крà¿í ЄС íå ïåрåвèщóþтü кілüкоõ відñотків. 
Білüø тоãо, в ЄС іñíóº áåçлі÷ ôоíдів і ïроãрàì, ÿкі 
коìïåíñóþтü відñоткè çà çàлó÷åíèìè ïоçèкàìè, 
àáо æ коìïåíñóþтü ïоловèíó вçÿтоãо крåдèтó.

По–трåтº, тåõíі÷íà відñтàліñтü. Âідñóтíіñтü ïро
öåñів ìодåрíіçàöі¿ тà іííовàöіéíоãо роçвèткó ïрè

çвåлè до тоãо, що Óкрà¿íà ñтàлà çíà÷íоþ ìіроþ 
відñтàвàтè в тåõíолоãі÷íоìó ïлàíі від ñво¿õ ìіæíà
родíèõ коíкóрåíтів. Âідñóтíіñтü іííовàöіé ïрèçво
дèтü до ìорàлüíоãо тà ôіçè÷íоãо çíоñó оñíовíèõ 
ôоíдів, à тàкоæ до åíåрãоçàтрàтíоñті вèроáíèöтвà. 
Âñå öå ïрèçводèтü до тоãо, що вèроáлåíà в Óкрà
¿íі ïродóкöіÿ íå відïовідàº тåõíі÷íèì рåãлàìåíтàì 
і ñтàíдàртàì ЄС, à тàкоæ вèìоãàì вåтåрèíàрíоãо, 
ñàíітàрíоãо тà ôітоñàíітàрíоãо коíтролþ.

Â рåçóлüтàті íåрівíèõ óìов вåдåííÿ áіçíåñó 
óкрà¿íñüкі товàровèроáíèкè ïроãрàþтü в áоротü
áі çà коíкóрåíтоñïроìоæíіñтü ç ºвроïåéñüкèìè 
вèроáíèкàìè і çìóøåíі çàкрèвàтè ìіçåрíі кво
тè åкñïортоì ñèровèííо¿ ñïрÿìовàíоñті. Â дà
íіé ñèтóàöі¿ кåрівíèöтвó Óкрà¿íè ïотріáíо в ïåрøó 
÷åрãó ñтворèтè ìåõàíіçìè ìодåрíіçàöі¿ тà іííо
вàöіéíоãо роçвèткó åкоíоìікè Óкрà¿íè. Â крà¿íі 
ïотріáíо çàïровàдèтè ìåõàíіçìè тà іíñтрóìåíтè 
вілüíèõ åкоíоìі÷íèõ çоí, тåрèторіé ç оñоáлèвèì 
рåæèìоì іíвåñтèöіéíо¿ тà іííовàöіéíо¿ діÿлüíоñ
ті. Тàкоæ íåоáõідíо ñтворèтè çàãàлüíоíàöіоíàлü
íі ñïåöіàліçовàíі ôоíдè ç ïідтрèìкè іííовàöіé. 
Тілüкè в öèõ óìовàõ Óкрà¿íà отрèìàº íові іìïóлü
ñè ïо відíовлåííþ åкоíоìікè, à тàкоæ ìåõàíіçìè 
ñтàлоãо роçвèткó íà довãоñтроковó ïåрñïåктèвó.

Ç ìåтоþ çàлó÷åííÿ ñåрéоçíèõ ôіíàíñовèõ рå
ñóрñів длÿ ìодåрíіçàöі¿, Óкрà¿íі ïроïоíóþтü тàк 
çвàíèé «Плàí Мàрøàллà». Одíàк крà¿íó íåó
õèлüíо вåдóтü çà іíøèì іñторè÷íèì ñöåíàріºì – 
«Плàíоì Морãåíтàó», роáлÿ÷è ç Óкрà¿íè àãрàр
íо–ñèровèííó ïлàтôорìó длÿ оáñлóãовóвàííÿ 
вèñокороçвèíåíèõ ñвітовèõ åкоíоìік. Пñåвдо
óкрà¿íñüкèé ïротåкöіоíіçì вæå ïрèçвів до крàõó 
ïроìèñловоñті, à óìовè СОТ і çоí вілüíо¿ торãів
лі, до ÿкèõ рåãóлÿрíо ïрèºдíóºтüñÿ Óкрà¿íà, лè
øå ïоãлèáлþþтü і áåç тоãо вкрàé вàæкó ñèтóàöіþ.

Âисновки 
Âідíовлåííÿ колèøíüоãо çовíіøíüоåкоíоìі÷

íоãо ïотåíöіàлó Óкрà¿íè і вèõід íà рівåíü роçвè
ткó 2013 рокó вèìàãàº ñтрóктóрíèõ åкоíоìі÷íèõ 
трàíñôорìàöіé, ÿкі ïåрåдáà÷àþтü вïровàдæåííÿ 
ïåрåдовоãо ìіæíàродíоãо доñвідó, à тàкоæ ïо
вåрíåííÿ до åкоíоìі÷íо¿ ïолітèкè 2002–2004 
років, çокрåìà:

По–ïåрøå, íåоáõідíо ïåрåãлÿíóтè óìовè торãівлі 
в рàìкàõ çоíè вілüíо¿ торãівлі ç Євроñоþçоì, à тà
коæ Світово¿ орãàíіçàöі¿ торãівлі (СОТ). Ó рàçі відìо
вè – дåíоíñóвàтè öі óãодè і вèéтè ç вèщåвкàçàíèõ 
åкоíоìі÷íèõ оá'ºдíàíü. Цå оñоáлèво àктóàлüíо íà
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ïåрåдодíі ìоæлèвоãо ïрèºдíàííÿ Óкрà¿íè до Мèт
íоãо ñоþçó Євроïåéñüкоãо Соþçó (Óкрà¿íі ó 2014 
роöі доöілüíо áóло ïрèºдíàтèñü õо÷à á до Мèтíо
ãо ñоþçó ç ЄС, àдæå öå ñïрèÿло á вілüíоìó ïåрåìі
щåííþ товàрів, кàïітàлó тà роáо÷о¿ ñèлè).

По–дрóãå, íåоáõідíо дèвåрñèôікóвàтè вåктор 
çовíіøíüоåкоíоìі÷íо¿ діÿлüíоñті íà рèíкè крà
¿í ЄАÅС, СНД, БÐІКС, ШОС, АТÅС, АСÅАН тà іí. 
рåãіоíàлüíі åкоíоìі÷íі оá'ºдíàííÿ. Âідíовлåííÿ 
çрóéíовàíèõ кооïåрàöіéíèõ çв’ÿçків доçволèтü 
àктèвіçóвàтè іííовàöіéíó діÿлüíіñтü в Óкрà¿íі, à 
тàкоæ íàрощóвàтè рівåíü коíкóрåíтоñïроìоæ
íоñті і оñвоþвàтè íові рèíкè çáóтó ïродóкöі¿. Крà
¿íі æèттºво вàæлèво ïовåрíóтèñÿ до ïолітèкè áà
ãàтовåкторíоñті, доáроñóñідñтвà і íåéтрàлітåтó 
çàрàдè ïоçèтèвíоãо ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íоãо 
роçвèткó. Бàãàтовåкторíіñтü ó çовíіøíüоåкоíо
ìі÷íèõ відíоñèíàõ доçволèтü Óкрà¿íі відíовèтè 
çрóéíовàíі кооïåрàöіéíі çв'ÿçкè ç крà¿íàìè ЄАÅС 
і/àáо СНД і íàрощóвàтè ïотåíöіàл торãово–åко
íоìі÷íоãо ñïівроáітíèöтвà ç іíøèìè дåрæàвà
ìè і рåãіоíàлüíèìè åкоíоìі÷íèìè оá'ºдíàííÿìè 
ШОС, БÐІКС, АТÅС, АСÅАН тà іí.

Åкоíоìі÷íà іíтåãрàöіÿ Óкрà¿íè – öå íå ïроñто 
вñåоñÿæíèé вåктор рóõó крà¿íè, à коìïлåкñ çàõо
дів, доìàøíº çàвдàííÿ, ÿкå íåоáõідíо вèкоíóвà
тè. Â іíøоìó вèïàдкó, в крà¿íі тàк і íå відáóдóтüñÿ 
ÿкіñíі трàíñôорìàöі¿, влàñíå, тå, що вñі ìè ñüоãодíі 
і ñïоñтåріãàºìо. Пåрøо÷åрãовå çàвдàííÿ – відíо
вèтè колèøíі оáñÿãè торãівлі íà трàдèöіéíèõ рèí
кàõ, що доçволèтü Óкрà¿íі вèéтè íà рівåíü åкоíо
ìі÷íоãо роçвèткó 2013 рокó. Âàãоìоþ ñклàдовоþ 
ñтрàтåãі¿ íàøоãо åкоíоìі÷íоãо çроñтàííÿ ìàº ñтà
тè ïоãлèáлåííÿ çовíіøíüоåкоíоìі÷íèõ çàв’ÿçків ç 
Ðоñіºþ. Нåоáõідíо вèкорèñтовóвàтè рåàлüíі ïåр
ñïåктèвè роçøèрåííÿ íовèõ і ñтàрèõ, трàдèöіéíèõ 
длÿ óкрà¿íñüко¿ åкоíоìікè, рèíків çáóтó ïродóкöі¿ в 
крà¿íàõ СНД і Бàлті¿, роçвèткó ç íèìè вілüíо¿ торãів
лі íà оñíові óклàдàííÿ двоñтороííіõ óãод.

По–трåтº, ïотріáíà ïрèíöèïово íовà ôіñкàлüíà 
ïолітèкà, ÿкà ñïрèÿтèìå роçвèткó іíвåñтèöіéíоãо 
ïотåíöіàлó крà¿íè. Створåííÿ вілüíèõ åкоíоìі÷
íèõ çоí, тåрèторіé ïріорèтåтíоãо і вèïåрåдæà
þ÷оãо роçвèткó, à тàкоæ ввåдåííÿ оñоáлèвоãо 
рåæèìó іíвåñтèöіéíо¿ діÿлüíоñті – коìïлåкñ çà
õодів, ñïрÿìовàíèé íà çàлó÷åííÿ іíвåñтèöіé ïід 
çàãàлüíоíàöіоíàлüíі іííовàöіéíі ïроåктè і ïро
ãрàìè. Â рåçóлüтàті, крà¿íà отрèìàº рåñóрñíó áà
çó длÿ іííовàöіéíо–тåõíолоãі÷íо¿ ìодåрíіçàöі¿ тà 
ïåрåõодó до íовоãо тåõíолоãі÷íоãо óклàдó. 

Çà öèõ óìов Кèºвó вàрто áóло á áрàтè ïрèклàд ÿк 
ìіíіìóì çі Сïолó÷åíèõ Штàтів. Адæå ñàìå ïодàт
ковà рåôорìà íèíіøíüоãо ïрåçèдåíтà Доíàлüдà 
Трàìïà, à тàкоæ коìïлåкñ çàõодів щодо çàõèñ
тó íàöіоíàлüíèõ іíтåрåñів çàáåçïå÷èлè в США іñ
торè÷íèé ìіíіìóì ïо рівíþ áåçроáіттÿ. Тóт вàрто 
вèокрåìèтè і ввåдåííÿ додàтковèõ ìèт íà іìïорт 
ñтàлі, àлþìіíіþ, àвтоìоáілів тà іí. Â рåçóлüтàті, íà 
ñüоãодíі áåçроáіттÿ в США çíàõодèтüñÿ íà рå
кордíо íèçüкоìó рівíі, тілüкè çà оñтàííіé рік áóло 
ñтворåíо ïоíàд 2,4 ìілüéоíè роáо÷èõ ìіñöü. Фоí
довèé рèíок – íà рåкордíо вèñокоìó рівíі. Крà¿
íà іñтотíо додàº ó вèñокотåõíолоãі÷íèõ ñåкторàõ 
åкоíоìікè. Чоãо íå ñкàæåø ïро íèíіøíþ Óкрà¿íó. 
Åкоíоìікà США в IV квàртàлі 2017 рокó çроñлà íà 
2,6%, à çà оöіíкàìè МÂФ ñàìå ïодàтковà рåôор
ìà в США ñтàлà ãоловíèì дрàéвåроì åкоíоìі÷
íоãо роçвèткó крà¿íè і вñüоãо ñвітó. 

По–÷åтвåртå, íà ñó÷àñíоìó åтàïі åкоíоìі÷íо
ãо роçвèткó длÿ Óкрà¿íè вàæлèво çáåрåãтè ñтà
тóñ трàíçèтíо¿ дåрæàвè, тåрèторіºþ ÿко¿ трàíñïор
тóþтüñÿ в крà¿íè Євроïè íàôтà, ãàç і іíøі товàрè ç 
Ðоñі¿ тà крà¿í Аçі¿. Âèкорèñтовóþ÷è вèãідíå ãåоïолі
тè÷íå ñтàíовèщå, ñлід вèкорèñтовóвàтè іñíóþ÷і тà 
вåñтè ïоøóк íовèõ ìоæлèвоñтåé íàдàííÿ ïоñлóã íà 
åкñïорт (трóáоïроводè, çàліçíè÷íèé і àвтоìоáілü
íèé трàíñïорт, торãовåлüíèé ôлот тà іíøå). Стрàтå
ãі÷íоþ ìåтоþ длÿ Óкрà¿íè ìàº ñтàтè ó÷àñтü ó ïроåк
ті Âåлèкоãо øовково øлÿõó «Одèí ïоÿñ, одèí øлÿõ».

По–ï’ÿтå, çовíіøíüоåкоíоìі÷íà ïолітèкà Óкрà
¿íè ïовèííà áóтè оріºíтовàíà íà доñÿãíåííÿ ïрі
орèтåтів іìïортоçàìіщåííÿ, тоáто ïоñтóïовоãо 
ñкоро÷åííÿ оáñÿãів íåïродóктèвíоãо і íåкрèтè÷
íоãо іìïортó. Цå ñтоñóºтüñÿ окрåìèõ вèдів ïро
доволüñтвà, çокрåìà ì'ÿñà і ì'ÿñíèõ вèроáів, 
ово÷ів, ïродóкöі¿ лåãко¿ ïроìèñловоñті, åлåк
тротåõíі÷íèõ ïрèñтро¿в. Ç ìåтоþ çáàлàíñóвàí
íÿ оñíовíèõ товàрíèõ ãрóï óкрà¿íñüкоãо åкñïортó 
длÿ çáілüøåííÿ оáñÿãó ïродóкöі¿ ç вèñокоþ ÷àñт
коþ додàíо¿ вàртоñті íåоáõідíо ïідíÿтè åкñïортíі 
ìèтà íà вèвіç рóдíоãо і íåрóдíо¿ ñèровèíè, çàлі
çорóдíоãо коíöåíтрàтó, íåоáроáлåíо¿ дåрåвèíè і 
т.ï. Пàрàлåлüíо, ç ìåтоþ ïідвèщåííÿ рівíÿ коí
кóрåíтоñïроìоæíоñті віт÷èçíÿíèõ вèроáíèків, 
íåоáõідíо çàкоíодàв÷о çàкріïèтè ïодàткові ñтè
ìóлè тà ïрåôåрåíöі¿, ñïрÿìовàíі íà àктèвіçàöіþ 
ïроöåñів іííовàöіéíо–тåõíолоãі÷íо¿ ìодåрíіçàöі¿.

По–øоñтå, ïрèíöèïовà ïоçèöіÿ щодо відíовлåí
íÿ åкоíоìікè íà íовіé тåõíолоãі÷íіé оñíові ïолÿ
ãàº в íåоáõідíоñті дåрæàвíоãо ïàтроíàтó роçвèткó 
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вèñокотåõíолоãі÷íоãо ñåкторó ìàøèíоáóдівíоãо 
коìïлåкñó, ÿкèé ìàº кооïåрàöіéíі çв'ÿçкè ç крà¿
íàìè СНД. Кооïåрàöіÿ óкрà¿íñüкèõ тà роñіéñüкèõ 
ïідïрèºìñтв доçволèтü вèïóñкàтè ïродóкöіþ ç 
íàéñó÷àñíіøèìè тåõíіко–åкñïлóàтàöіéíèìè õà
рàктåрèñтèкàìè і коíкóрóвàтè ç вèроáíèкàìè àíà
лоãі÷íо¿ ïродóкöі¿ ç США, Çàõідíо¿ Євроïè і Півдåí
íо–Сõідíо¿ Аçі¿. Нàтоìіñтü, іíñтèтóöіéíèì áàçèñоì 
çовíіøíüоåкоíоìі÷íо¿ ïолітèкè Óкрà¿íè ïовèííі 
ñтàтè ïрàãìàтèçì і çàõèñт íàöіоíàлüíèõ іíтåрåñів. 

По–ñüоìå, Óкрà¿íі íåоáõідíо вèкорèñтовóвà
тè ïровідíèé ñвітовèé доñвід çі ñтворåííÿ вілü
íèõ åкоíоìі÷íèõ çоí. Слід íå çàáóвàтè і віт÷èçíÿ
íèé доñвід åкоíоìі÷íоãо роçвèткó до 2004 рокó, 
à ñàìå ïовåрíóтè в çàкоíодàв÷ó áàçó íорìè ïро 
тåрèторі¿ ïріорèтåтíоãо роçвèткó і оñоáлèвоìó 
рåæèìі іíвåñтèöіéíо¿ дåтàлüíоñті. Цå вñå в ко
роткоñтроковіé ïåрñïåктèві ïрèçвåдå до çáілü
øåííÿ ôіíàíñóвàííÿ НДДКÐ, ñтрóктóрóвàííÿ і 
ïåрåоріºíтàöі¿ крà¿íè в іííовàöіéíó ìодåлü роç
вèткó, роçвèткó іíтåлåктóàлüíоãо ïотåíöіàлó тà 
ôорìóвàííÿ åкоíоìікè çíàíü.

Сïисок використаниõ джерел
1. Колтóíовè÷ О.С. Іíñтèтóöіéíі ïåрåдóìовè іííовà

öіéíо–тåõíолоãі÷íо¿ ìодåрíіçàöі¿ в крà¿íàõ ЄС тà ЄАÅС 
/ О.С. Колтóíовè÷ // Іííовàöіéíà åкоíоìікà, íàóко
во–вèроáíè÷èé æóрíàл. – 2016. – №9. – C. 19–22.

2. Стàтèñтè÷íà іíôорìàöіÿ Дåрæàвíо¿ ñлóæáè ñтà
тèñтèкè Óкрà¿íè [Åлåктроííèé рåñóрñ]. – Ðåæèì до
ñтóïó: http://www.ukrstat.gov.ua/

3. Доïовіді Цåíтрó іíтåãрàöіéíèõ доñлідæåíü «Єврà
çіéñüкоãо áàíкó роçвèткó» Óкрà¿íè [Åлåктроííèé рå
ñóрñ]. – Ðåæèì доñтóïó: https://eabr.org/analytics/
integration–research/cii–reports/

4. Іííовàöіéíà Óкрà¿íà 2020: íàöіоíàлüíà доïо
відü / çà çàã. рåд. Â.М. Гåéöÿ тà іí.; НАН Óкрà¿íè. – К., 
2015. – 336 ñ.

5. Колтóíовè÷ О.С. Іííовàöіéíо–тåõíолоãі÷íà ìо
дåрíіçàöіÿ ÿк клþ÷овèé ôàктор ôорìóвàííÿ íово
ãо тåõíолоãі÷íоãо óклàдó в åкоíоìі÷íоìó роçвèткó / 
О.С. Колтóíовè÷ // Соöіàлüíо–åкоíоìі÷íі ïроáлåìè 
ñó÷àñíоãо ïåріодó Óкрà¿íè, çáірíèк íàóковèõ ïрàöü. – 
2016. – №5. – С. 65–68.

6. Óãодà ïро àñоöіàöіþ ìіæ Óкрà¿íоþ тà Євроïåé
ñüкèì Соþçоì [Åлåктроííèé рåñóрñ]. – Ðåæèì доñтóïó: 
https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/yevropejska–
integraciya/ugoda–pro–asociacyu

7. Глàçüåв С.Ю., Ткà÷óк С.П. Пåрñïåктèвы рàçвè
тèÿ åврàçèéñкоé экоíоìè÷åñкоé èíтåãрàöèè: от ТС – 

ÅЭП к ÅЭС (коíöåïтóàлüíыé àñïåкт) // Ðоññèéñкèé 
экоíоìè÷åñкèé æóрíàл. – 2013. – №1. – С. 3–12. 

References
1. Koltunovych O.S. Instytutsiini peredumovy innovatsiino–

tekhnolohichnoi modernizatsii v krainakh YeS ta YeAES / 
O.S. Koltunovych // Innovatsiina ekonomika, naukovo–
vyrobnychyi zhurnal. – 2016. – №9. – C. 19–22.

2. Statystychna informatsiia Derzhavnoi sluzhby 
statystyky Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym 
dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/

3. Dopovidi Tsentru intehratsiinykh doslidzhen 
«Ievraziiskoho banku rozvytku» Ukrainy [Elektronnyi 
resurs]. – Rezhym dostupu: https://eabr.org/
analytics/integration–research/cii–reports/

4. Innovatsiina Ukraina 2020: natsionalna dopovid / za zah. 
red. V.M. Heitsia ta in.; NAN Ukrainy. – K., 2015. – 336 s.

5. Koltunovych O.S. Innovatsiino–tekhnolohichna 
modernizatsiia yak kliuchovyi faktor formuvannia novoho 
tekhnolohichnoho ukladu v ekonomichnomu rozvytku / 
O.S. Koltunovych // Sotsialno–ekonomichni problemy 
suchasnoho periodu Ukrainy, zbirnyk naukovykh prats. – 
2016. – №5. – S. 65–68.

6. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta 
Yevropeiskym Soiuzom [Elektronnyi resurs]. – Rezhym 
dostupu: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/
yevropejska–integraciya/ugoda–pro–asociacyu

7. Hlazev S.U., Tkachuk S.P. Perspektivy razvytiya 
evrazyiskoi ekonomicheskoi intehratsyi: ot TS – 
EEP k EAES (kontseptualnyi aspekt) // Rossyiskyi 
эkonomycheskyi zhurnal. – 2013. – № 1. – S. 3–12.

Дані ïро автора
Êîлтуíîâи÷ Î.С.,
кàíдèдàт åкоíоìі÷íèõ íàóк, Дåрæàвíà óñтàíовà «Іí

ñтèтóт åкоíоìікè ïрèродокорèñтóвàííÿ тà ñтàлоãо 
роçвèткó Нàöіоíàлüíо¿ àкàдåìі¿ íàóк Óкрà¿íè», ì.Кè¿в

Данные оá авторе
Êîлтуíîâи÷ À.С.,
кàíдèдàт экоíоìè÷åñкèé íàóк, Гоñóдàрñтвåííоå 

ó÷рåæдåíèå «Иíñтèтóт экоíоìèкè ïрèродоïолüçовà
íèÿ è óñтоé÷èвоãо рàçвèтèÿ Нàöèоíàлüíоé àкàдåìèè 
íàóк Óкрàèíы», ã. Кèåв

Data about the author
O. Koltunovych,
Ph.D. in Economics, Public Institution «Institute of 

Environmental Economics and Sustainable Development 
of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv



87Ôîðìóâàííÿ ðèíêîâèõ â³äíîñèí â Óêðà¿í³ ¹9 (208)/2018© ТРУШ Ю.Л., ОСАДЧУК О.П., 2018

УДК 658.562
ТРУШ Ю.Л.,

ОСАДЧУК О.П.

Якістü ïродукції: складові та стадії її життєвого циклу
Якість продукції – це найважливіший показник діяльності підприємства. Підвищення якості про-

дукції значною мірою визначає роль підприємства в умовах ринку, темпи науково–технічного про-
гресу, зростання ефективності виробництва, економію всіх видів ресурсів, що використовуються 
на підприємстві. Зростання якості продукції – характерна тенденція роботи всіх провідних підпри-
ємств світу. Встановлено, що врахування процесів, які відбуваються на всіх стадіях життєвого ци-
клу якості продукції визначають якість готової продукції підприємств харчової промисловості. 

Розглянуто складові якості продукції, серед яких: визначення потреб ринку (якість вибору спожи-
вача); якість проектування продукту; якість сировини, яка надійшла у виробництво; якість процесу 
виробництва; відповідність якості кінцевої продукції вимогам проекту; якість після продажного об-
слуговування.

Досліджено стадії життєвого циклу якості продукції, що впливають на економічні показники гос-
подарської діяльності підприємства та конкурентоспроможність продукції, до яких належать: якість 
розробки продукції, якість виробництва продукції, оцінка якості готової продукції споживачем. 

Запропоновано відобразити їх схематично та проаналізувати їх зміст.

Доведено, що удосконалення складових якості продукції та стадій життєвого циклу якості про-
дукції призводить до підвищення рівня рентабельності, ефективності виробництва, мінімізації ви-
трат на брак за рахунок виробництва продукції якості, яку потребують споживачі й рівня конкурен-
тоспроможності продукції та підприємства.

Êлþ÷îâі слîâà: якість, управління якістю, продукція, підприємство, стадія, життєвий цикл, складова. 
ТРУШ Ю.Л.,

ОСАДЧУК О.П.

Êачество ïродукции: составляющие  
и стадии ее жизненного цикла

Качество продукции – это важнейший показатель деятельности предприятия. Повышение качества 
продукции в значительной мере определяет роль предприятия в условиях рынка, темпы научно–техни-
ческого прогресса, роста эффективности производства, экономию всех видов ресурсов, используемых 
на предприятии. Рост качества продукции – характерная тенденция работы всех ведущих предприятий 

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ 

ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ 
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Пîстàíîâêà пðîблåìи. Бàæàííÿ áåçïåрåрв
íоãо ïоліïøåííÿ ÿкоñті ïродóкöі¿ ïовèííо áóтè 
ïрèтàìàííèì íå тілüкè ïідïрèºìöþ в öілоìó, à 
é коæíоìó ïрàöівíèкові. Йоãо ïотріáíо ïоñтіéíо 
ïідтрèìóвàтè é роçвèвàтè çà доïоìоãоþ рåàлі
çàöі¿ ñóкóïíоñті вçàºìоïов'ÿçàíèõ ïроöåñів ïо
ñлідовíо¿ çìіíè ñтàíó ïродóкöі¿ від ïо÷àткó ¿¿ до

ñлідæåííÿ, é вèãотовлåííÿ до åкñïлóàтàöі¿ ÷è 
ñïоæèвàííÿ ïокóïöåì, що ïолÿãàº в óдоñкоíà
лåííі ÿкоñті ïродóкöі¿ çà рàõóíок ïокрàщåííÿ ¿¿ 
ñклàдовèõ тà ñтàдіé æèттºвоãо öèклó ïродóкöі¿.

Çàãàлüíоþ ïроáлåìоþ доñлідæåííÿ дàíо¿ тåìà
тèкè º ïокрàщåííÿ ÿкоñті ïродóкöі¿, ÿкоñті ¿¿ вèãо
товлåííÿ, çíèæåííÿ вèроáíè÷èõ вèтрàт тà öіí íà 

ÅКОНОМІЧНІ ПÐОБЛÅМИ ÐОÇÂИТКÓ ГАЛÓÇÅЙ ТА ÂИДІÂ ÅКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

мира. Установлено, что учет процессов, происходящих на всех стадиях жизненного цикла качества про-
дукции определяют качество готовой продукции предприятий пищевой промышленности.

Рассмотрены составляющие качества продукции, среди которых: определение потребностей 
рынка (качество выбора потребителя); качество проектирования продукта; качество сырья, кото-
рая поступила в производство; качество процесса производства; соответствие качества конеч-
ной продукции требованиям проекта; качество послепродажного обслуживания.

Исследованы стадии жизненного цикла качества продукции, которые влияют на экономические 
показатели хозяйственной деятельности предприятия и конкурентоспособность продукции, к 
которым относятся: качество разработки продукции, качество производства продукции, оценка 
качества готовой продукции потребителем.

Предложено отразить их схематично и проанализировать их содержание.

Доказано, что усовершенствование составляющих качества продукции и стадий жизненного 
цикла качества продукции приводит к повышению уровня рентабельности, эффективности про-
изводства, минимизации затрат на нехватку за счет производства продукции качества, которое 
требуют потребители и уровня конкурентоспособности продукции и предприятия.

Êлþ÷åâыå слîâà: качество, управление качеством, продукция, предприятие, стадия, 
жизненный цикл, составляющая.

TRUSH U.L. ,
OSADCHUK O.P.

Product quality: ingredients and stages of her life cycle
The quality of products is the most important indicator of the company's activity. Increasing the 

quality of products largely determines the role of the enterprise in the market, the pace of scientific 
and technological progress, the growth of production efficiency, the economy of all types of resources 
used in the enterprise. The growth of product quality is a characteristic trend of all leading companies 
in the world. It was established that taking into account the processes taking place at all stages of the 
life cycle of product quality determine the quality of finished products of food industry enterprises.

The components of product quality are considered, among which: the definition of market needs 
(quality of consumer choice); product design quality; quality of raw materials that came into production; 
quality of production process; compliance of the quality of the final product with the requirements of 
the project; quality after sales service.

The stages of the life cycle of the quality of products influencing the economic indicators of the 
enterprise's economic activity and the competitiveness of products, which include: the quality of 
product development, the quality of production, and the assessment of the quality of finished products 
by the consumer are studied.

It is proposed to display them schematically and analyze their content.

It is proved that the improvement of the components of the quality of products and the stages of the 
life cycle of the quality of products leads to increased profitability, production efficiency, minimization 
of the costs of defects at the expense of production of quality products that consumers need and the 
level of competitiveness of products and enterprises.

Keywords: quality, quality management, production, enterprise, stage, life cycle, component.
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íå¿, тоáто доñÿãíåííÿ åôåктèвíèõ åкоíоìі÷íèõ рå
çóлüтàтів в õоді вèãотовлåííÿ тà ¿¿ рåàліçàöі¿. Поºд
íàííÿ öèõ ïåрåвàã ñïрèÿº çроñтàííþ коíкóрåíто
ñïроìоæíоñті ïродóкöі¿ тà ïідïрèºìñтвà в öілоìó.

Àíàліз îстàííіх äîсліäжåíь тà публіêàцій. 
Óдоñкоíàлåííÿ ÿкоñті ïродóкöі¿, ïов’ÿçóþтü іç ïо
ñтіéíоþ діÿлüíіñтþ ïідïрèºìñтвà, ÿкà ìàº íà ìå
ті ïокрàщåííÿ тåõíі÷íоãо рівíÿ ÿкоñті ïродóкöі¿, 
ÿкоñті ¿¿ вèãотовлåííÿ, óдоñкоíàлåííÿ вñіõ åлå
ìåíтів вèроáíèöтвà тà іíøі. Пèтàííÿ åкоíоìіñтів, 
в÷åíèõ–íàóковöів тà ôàõівöів в ñôåрі óïрàвліííÿ 
ÿкіñтþ ïродóкöі¿, що ñклàлèñÿ íàвколо ïроáлåì 
ñклàдовèõ ÿкоñті ïродóкöі¿ тà ñтàдіé æèттºвоãо 
öèклó ÿкоñті ïродóкöі¿ в ñèñтåìíоìó óïрàвліííі, 
ïродовæóþтü çàлèøàтèñÿ àктóàлüíèìè é íèíі.

Цå ïов’ÿçàíо ç іíтåãрàöіºþ Óкрà¿íè до ìіæ
íàродíèõ ñïілüíот, в õоді ÷оãо вèìоãè до ÿкоñ
ті ãотово¿ ïродóкöі¿ íà віт÷èçíÿíоìó тà ñвітовоìó 
рèíкàõ çроñтàþтü é ïотрåáóþтü àдàïтàöі¿ до ìіæ
íàродíèõ ñтàíдàртів. 

Тàк, Сідíºвà Ж.К. доñлідæóº ñклàдові ÿкоñті 
ïродóкöі¿ в коíтåкñті àктóàлüíèõ ïроáлåì в ñôåрі 
óïрàвліííÿ ÿкіñтþ. 

Юøèí С.О. дàíó тåìàтèкó в оáлàñті ïèтàíü ÿкоñ
ті доñлідæóº ç ïоçèöі¿ ìірè іííовàтèçàöі¿ тà ñтàí
дàртèçàöі¿ ÿк оçíàк ñèñтåìíоñті àãрàрíо¿ ïолітèкè.

Мåтà стàтті. Оáґрóíтóвàтè ñклàдові тà ñтàді¿ 
æèттºвоãо öèклó ÿкоñті ïродóкöі¿, що вïлèвàþтü íà 
åкоíоìі÷íі ïокàçíèкè ãоñïодàрñüко¿ діÿлüíоñті ïід
ïрèºìñтвà тà коíкóрåíтоñïроìоæíіñтü ïродóкöі¿. 

Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Якіñтü ãотово¿ 
ïродóкöі¿ діéñíо çàлåæèтü від öіло¿ íèçкè ñклàдо
вèõ, íà ÿкèõ вèроáíèк–ïідïрèºìåöü ïовèíåí ïо
ñтіéíо çоñåрåдæóвàтè óвàãó. 

Сåрåд ñклàдовèõ ÿкоñті ïродóкöі¿ вèділÿþтü íà
ñтóïíі: 

• вèçíà÷åííÿ ïотрåá рèíкó (ÿкіñтü вèáорó ñïо
æèвà÷à); 

• ÿкіñтü ïроåктóвàííÿ ïродóктó; 
• ÿкіñтü ñèровèíè, ÿкà íàдіéøлà ó вèроáíèöтво; 
• ÿкіñтü ïроöåñó вèроáíèöтвà; 
• відïовідíіñтü ÿкоñті кіíöåво¿ ïродóкöі¿ вèìо

ãàì ïроåктó; 
• ÿкіñтü ïіñлÿ ïродàæíоãо оáñлóãовóвàííÿ.
Якіñтü ïродóкöі¿ ôорìóºтüñÿ íà вñіõ ñтàдіÿõ 

æèттºвоãо öèклó ïродóкöі¿ і çàлåæèтü від áàãà
тüоõ ôàкторів тà óìов вèроáíèöтвà, à óñïіõ ді
ÿлüíоñті áóдü–ÿкоãо ïідïрèºìñтвà в коíкóрåíт
íіé áоротüáі çà ñïоæèвà÷à áóдå çàлåæàтè від 
тоãо, íàñкілüкè øвèдко é ÷ітко ïідïрèºìñтво 

çìоæå ïрèвåñтè ñклàдові ÿкоñті ó відïовідíіñтü 
до ïотрåá ñïоæèвà÷ів. 

Длÿ доñÿãíåííÿ тàко¿ відïовідíоñті íåоáõідíо 
çàáåçïå÷èтè ÿкіñтü öілåé, ïлàíóвàííÿ, ïроåктó
вàííÿ, вèкоíàííÿ, åкñïлóàтàöі¿, ïіñлÿ ïродàæíоãо 
оáñлóãовóвàííÿ і ÿкіñтü óтèліçàöі¿. 

Проïоíóºìо роçãлÿíóтè ñклàдові ÿкоñті ïродóкöі¿.
Якіñтü öілåé. Пåрåдáà÷àº оïтèìàлüíå ïлàíó

вàííÿ ôіíàíñовèõ çàñоáів і рåñóрñів вèроáíèкà, 
çàáåçïå÷óþ÷è роçрàõóíок доñтóïíо¿ öіíè ïродóктó 
длÿ ñïоæèвà÷à і вèãідíо¿ длÿ вèроáíèкà тà ìàкñè
ìàлüíå врàõóвàííÿ ïотрåá корèñтóвà÷ів ïродóкöі¿.

Якіñтü ïлàíóвàííÿ – öå одíà іç оñíовíèõ вèìоã 
ÿкіñíо¿ орãàíіçàöі¿ вèроáíèöтвà, що оöіíþºтü
ñÿ ìàкñèìіçàöіºþ öіííоñті ïродóктó длÿ ñïоæè
вà÷à. Чèì ïовíіøå áóдóтü врàõовàíі о÷ікóвàííÿ 
ñïоæèвà÷à від ïродóктó, ÿкèé áóдå вèроáлÿтèñÿ, 
тèì вèщоþ áóдå ÿкіñтü ïлàíóвàííÿ. Âоíà çàлå
æèтü від іíôорìàöі¿ ïро рèíок é ñïоæèвà÷ів, ÿкà 
ìàº тåíдåíöіþ çìіíþвàтèñÿ. Доñлідæåííÿ рèíкó 
é àíàліç коíкóрåíтів – вàæлèвèé іíñтрóìåíт длÿ 
çàáåçïå÷åííÿ ÿкіñíоãо ïлàíóвàííÿ, і ÿк íàñлідок 
– ìіíіìіçàöі¿ çàïàñів вèроáíèöтвà.

Якіñтü ïроåктóвàííÿ. Доñлідæóвàíèé ïокàçíèк 
áóдå ìàкñèìàлüíèì тоді, колè в ïовíоìó оáñÿ
çі відïовідàтèìå ïотрåáàì крàщèõ віт÷èçíÿíèõ 
і ìіæíàродíèõ ñтàíдàртів. Якіñтü ïроåктóвàí
íÿ áóдå ìàкñèìàлüíоþ ïрè доñÿãíåííі íàéìåí
øèõ корèãóвàíü ïродóктó íà дàíіé ñтàді¿ тà в ïро
öåñі вèроáíèöтвà. Ó çв’ÿçкó ç öèì в рåçóлüтàті 
ïроåктóвàííÿ ïовèíåí áóтè роçроáлåíèé ïро
åкт ïродóктó ç о÷ікóвàíоþ öіííіñтþ, вñÿ íåоáõід
íà коíñтрóкторñüко–тåõíолоãі÷íà тà íорìàтèвíà 
докóìåíтàöіÿ длÿ éоãо вèроáíèöтвà. Çà «ïрàвè
лоì 10–крàтíèõ вèтрàт», вèтрàтè íà корèãóвàí
íÿ ïродóкöі¿ ïрè ïåрåõоді від одíоãо åтàïó æèттº
воãо öèклó до іíøоãо çìіíþþтüñÿ íà ïорÿдок, à 
ñàìå: ïрè вèроáíèöтві оïтèìàлüíіøå íå ñтворþ
вàтè áрàк, íіæ éоãо вèïрàвлÿтè. 

Отæå, ïлàíóвàтè ÿкіñтü ïотріáíо íà ñтàді¿ ïро
åктóвàííÿ тà роçроáкè ïродóктó, коíтролþþ÷è 
тèì ñàìèì і ÿкіñтü вèкоíàííÿ ïроåктів  [1,2].

Якіñтü вèроáíèöтвà. Якіñтü вèроáíèöтвà – öå 
вìіííÿ вèкоíóвàтè вñі íåоáõідíі ïроöåдóрè ïрà
вèлüíо ç ïåрøоãо рàçó, çàáåçïå÷óþ÷è ìіíіìіçà
öіþ вèтрàт длÿ ïідïрèºìñтвà і ñïоæèвà÷à. Якіñтü 
ïроöåñó вèроáíèöтвà в оñíовíоìó вèçíà÷àºтüñÿ 
ÿкіñтþ åтàïó роçроáкè ïродóктó, à то÷íіøå, колè 
вèроáíèöтво відïовідíо до роçроáлåíоãо ïроåк
тó ôóíкöіоíóº íå в ñóкóïíоñті, то рåàлüíі çóñèл
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лÿ ïовèííі áóтè íàïрàвлåíі íà ïокрàщåííÿ ÿкоñті 
é åôåктèвíоñті ïроöåñó вèроáíèöтвà. Âàæлèвèì 
іíñтрóìåíтоì коíтролþ º ñтàтèñтè÷íі ìåтодè 
àíàліçó é óïрàвліííÿ ÿкіñтþ ïродóкöі¿, що доçво
лÿþтü вèÿвèтè ïрè÷èíè çìіí ïроöåñó тà доñлідèтè 
¿õ тàкèì ÷èíоì, щоá íå вèíèклè íові ìотèвè çìіí.

Якіñтü åкñïлóàтàöі¿. Проöåñ дàíоãо åтàïó вклþ
÷àº, ÿк ïрàвèло, тілüкè ÿкіñтü åкñïлóàтàöі¿ ïродóктó 
ñïоæèвà÷åì відïовідíо до вèìоã тà ïолоæåíü вè
роáíèкà щодо åкñïлóàтàöі¿ öüоãо ïродóктó. Цå одèí 
іç íàéдовøèõ ïроöåñів æèттºвоãо öèклó товàрó, íà 
ÿкоìó ôорìóºтüñÿ åкоíоìі÷íà åôåктèвíіñтü åкñ
ïлóàтàöі¿ ïродóктó. Â тàкіé ñèтóàöі¿ ïроáлåìó ÿкоñ
ті ïродóкöі¿ íåоáõідíо вèріøóвàтè íå лèøå íà åтàïі 
вèроáíèöтвà, àлå é в ïроöåñі ïроåктóвàííÿ é åкñ
ïлóàтàöі¿, оñоáлèво ïродóкöі¿ тåõíі÷íоãо ïрèçíà
÷åííÿ. Цå çдіéñíþºтüñÿ вíàñлідок çàáåçïå÷åííÿ, 
ç одíіº¿ ñтороíè, íàлàãодæåííÿ і ïроôілàктè÷íо
ãо рåìоíтó оáлàдíàííÿ, à ç іíøо¿ ñтороíè – ïро
åктóвàííÿì åкоíоìі÷íоñті åкñïлóàтàöі¿ (íàдіéíіñтü, 
довãові÷íіñтü, тåõíолоãі÷íіñтü). Ó ïротèлåæíо
ìó вèïàдкó ïродóкöіÿ áóдå дороæ÷à в åкñïлóàтàöі¿ 
é åкоíоìі÷íо íå вèãідíà длÿ ñïоæèвà÷à, що ìоæå 
ïрèçвåñтè до відìовè від ¿¿ ñïоæèвàííÿ.

Якіñтü ïіñлÿ ïродàæíоãо оáñлóãовóвàííÿ. 
Âïлèв тàкоãо ôàкторà відіãрàº вàæлèвó ролü длÿ 
ñïоæèвà÷à ïрè ïèтàííі кóïівлі ïродóктó, à тà
коæ º одíèì іç вàæлèвèõ ñклàдовèõ åлåìåíтів 
éоãо öіííоñті, ÿкó о÷ікóþтü отрèìàтè ñïоæèвà
÷і. Пåрø çà вñå, çàáåçïå÷åííÿ ÿкоñті іíôорìàöі¿, 
ïåрåдáà÷àº довірó іíôорìàöі¿ ïро дóìкó ñïоæè
вà÷à відíоñíо öіííоñті ïродóктó ÷è ïоñлóãè, ÿкà 
ìоæå áóтè отрèìàíà ïідïрèºìñтвоì ó рåçóлüтàті 
¿õ оïèтóвàííÿ àáо àíàліçó åкñïлóàтàöі¿ ïродóкöі¿, 
що доçволÿº ïідïрèºìñтвó öілåñïрÿìовàíо ïро
водèтè роáотó в íàïрÿìкó áåçïåрåрвíоãо ïокрà
щåííÿ ÿкоñті ïродóкöі¿.

Якіñтü óтèліçàöі¿. Якіñтü óтèліçàöі¿ ïіñлÿ вèко
рèñтàííÿ ïродóктó º вàæлèвèì åкоíоìі÷íèì 
тà åколоãі÷íо àктóàлüíèì ïèтàííÿì, що тіñíо 
вçàºìоïов’ÿçàíо ç ìàéáóтíіì вñüоãо лþдñтвà. Сà
ìå ÷åрåç öå, вèìоãè до ÿкоñті ïродóкöі¿ ÷è ïоñлóãè, 
ç åколоãі÷íо¿ ïоãлÿдó, вклþ÷àþтü ÿкіñтü óтèліçàöі¿.

Âèщå відçíà÷åíо, що ÿкіñтü ïродóкöі¿ íå тілüкè 
çàлåæèтü від вåлèко¿ кілüкоñті ôàкторів тà óìов 

вèроáíèöтвà, àлå é вïлèвàº íà тàкі åкоíоìі÷íі 
ïокàçíèкè діÿлüíоñті ïідïрèºìñтвà, ñåрåд ÿкèõ: 
åôåктèвíіñтü вèроáíèöтвà é ñïоæèвàííÿ, коí
кóрåíтоñïроìоæíіñтü ïродóкöі¿ é ïідïрèºìñтвà, 
рåíтàáåлüíіñтü і вåлè÷èíà отрèìàíоãо ïрèáóткó, 
ріñт ïоïèтó íà ïродóкöіþ [1–6].

Ó ñó÷àñíèõ рèíковèõ óìовàõ óïрàвліííÿ вè
роáíèöтвоì ïродóкöі¿ оріºíтовàíо вèклþ÷íо íà 
рèíок, дå вèроáíèк ç рèíковèìè ïрèíöèïàìè 
«вілüíоãо вèáорó» тà «коíкóрåíöі¿» ìàº ïрàво вè
роáлÿтè é ïродàвàтè ріçíоìàíітíó ïродóкöіþ, що 
корèñтóºтüñÿ ïоïèтоì çàлåæíо від ¿¿ ÿкоñті тà öі
íè [6, ñ. 123–131].

Тàк, íàïрèклàд, від рівíÿ ÿкоñті ïродóкöі¿, áåç
ïоñåрåдíüо çàлåæèтü ріñт ÷è çìåíøåííÿ ïрè
áóткó, ñоáівàртіñтü, öіíà, åôåктèвíіñтü вèроáíè
öтвà. Проïоíóºìо вïровàдèтè ñтàді¿ æèттºвоãо 
öèклó ÿкоñті ïродóкöі¿, ñåрåд ÿкèõ: ñтàдіÿ роçроá
кè ïродóкöі¿, ñтàдіÿ вèроáíèöтвà і ñïоæèвàííÿ 
(дèв. рèñóíок).

Якіñтü роçроáкè ïродóкöі¿. Якіñтü роçроáкè 
ïродóктó – öå дæåрåло, від ÿкоãо çàлåæèтü дè
íàìікà ïрèáóткó é åôåктèвíіñтü вèроáíèöтвà. Цÿ 
ñтàдіÿ æèттºвоãо öèклó ÿкоñті ïродóкöі¿ ïов’ÿçàíà 
ç вèтрàтàìè íà роçроáкó íовèõ вèдів ïродóкöі¿, 
àïроáàöіþ ñèровèíè тà íà ïідãотовкó ïåрñоíàлó 
до вèкоíàííÿ роáіт. 

Якщо íà ïідïрèºìñтві ñèñтåìàтè÷íо çдіéñíþºтü
ñÿ коíтролü і àíàліç ÿкоñті роáіт, ñвоº÷àñíо вèÿв
лÿþтüñÿ і óñóвàþтüñÿ ïрè÷èíè ïоÿвè íåÿкіñíо¿ ïро
дóкöі¿, то в тàкоìó вèроáíèöтві, ÿк ïрàвèло, ìåíøå 
íåвèроáíè÷èõ вèтрàт íà вèïрàвлåííÿ áрàкó, що 
ïрèçводèтü до çìåíøåííÿ çáèтків (àáо ¿õ відñóт
íоñті) від íèçüко¿ ÿкоñті роáіт íà ïідïрèºìñтві. Âід
çíà÷èìо, що íåÿкіñíо вèãотовлåíà ïродóкöіÿ до
роæ÷à в åкñïлóàтàöі¿, тоìó що ïотрåáóº додàтковèõ 
вèтрàт íà óñóíåííÿ дåôåктів, íàлàãодæåííÿ, рåãó
лþвàííÿ, що ñïрè÷èíþþтü áрàк ïродóкöі¿. 

Якіñтü вèроáíèöтвà ïродóкöі¿. Âèтрàтè íà ñтà
ді¿ æèттºвоãо öèклó ïродóкöі¿ – вèроáíèöтво, ìà
þтü вïлèв íå тілüкè íà рівåíü ñоáівàртоñті, à é íà 
довãові÷íіñтü, íàдіéíіñтü тà åôåктèвíіñтü ¿¿ ñïо
æèвàííÿ. 

Як áóло çàçíà÷åíо, ÿкіñтü ïродóкöі¿ ôорìóºтü
ñÿ íà ñтàді¿ ïроåктóвàííÿ ïродóкöі¿, à íà ñтàді¿ 

Стадії життєвого циклу якості ïродукції
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вèроáíèöтвà çàáåçïå÷óºтüñÿ доñÿãíåííÿ ¿¿ ÿкоñ
ті (íàдіéíіñтü, корèñíіñтü, орãàíолåïтè÷íі õàрàк
тåрèñтèкè длÿ ïродóкöі¿ õàр÷ово¿ ïроìèñловоñті). 

Оöіíкà ïродóкöі¿ ñïоæèвà÷àìè. Оñтàííüоþ ñтà
діºþ º ñïоæèвàííÿ ïродóкöі¿ ñïоæèвà÷àìè, íà ÿкіé 
ôорìóºтüñÿ врàæåííÿ ïокóïöÿ від рåàліçàöі¿ ïро
дóкöі¿ в íåоáõідíèõ длÿ íüоãо öілÿõ, é ïрèéíÿттÿ íèì 
ріøåííÿ – ÷è кóïóвàтè ïродóкт ó íàñтóïíèé рàç. 
Стàдіÿ º кіíöåвоþ ñтàдіºþ æèттºвоãо öèклó ÿкоñті 
ïродóкöі¿, íà ÿкіé ïроÿвлÿºтüñÿ рівåíü коíкóрåíто
ñïроìоæíоñті ïродóктó тà ïідïрèºìñтвà çàãàлоì.

Âисновки
Сàìå від врàõóвàííÿ вïлèвó вñіõ ïроöåñів ñклà

довèõ óïрàвліííÿ ÿкіñтþ ïродóкöі¿ íà ÿкіñтü ãото
во¿ ïродóкöі¿ áóдå çàлåæàтè коíкóрåíтоñïроìоæ
íіñтü ïродóкöі¿ тà ïідïрèºìñтвà, що º ìåõàíіçìоì 
рåãóлþвàííÿ рèíковèõ відíоñèí ó áоротüáі çà во
лодіííÿ рèíкоì çáóтó, çà ÿкоãо коæíèé товàро
вèроáíèк íàìàãàºтüñÿ вèроáлÿтè вèñокоÿкіñíó, 
коíкóрåíтоñïроìоæíó ïродóкöіþ, що корèñтó
ºтüñÿ ïоïèтоì тà ìàº доñтàтíüо вèñокèé рівåíü 
öіíè, çàáåçïå÷óþ÷è íåоáõідíèé рівåíü рåíтà
áåлüíоñті ïродóкöі¿ тà ïідïрèºìñтвà в öілоìó.

Âèроáíèöтво ïродóкöі¿ вèñоко¿ ÿкоñті ïåрåд
áà÷àº рåàліçàöіþ çà тàкèìè íàïрÿìкàìè: ïідвè
щåííÿ рівíÿ çàдоволåííÿ ñïоæèвà÷ів; ïоліïøåííÿ 
åкоíоìі÷íоãо ñтàíó ïідïрèºìñтвà çà рàõóíок ïо
ліïøåííÿ ÿкоñті; роçøèрåííÿ àáо çàвоþвàííÿ íо
вèõ рèíків çáóтó çàвдÿкè вèроáíèöтвó вèñокоÿкіñ
íо¿ ïродóкöі¿; доñÿãíåííÿ тåõíі÷íоãо рівíÿ ïродóкöі¿, 
що ïåрåвèщóº рівåíü іíøèõ ïровідíèõ ïідïрèºìñтв 
і ôірì; оріºíтóвàííÿ íà çàдоволåííÿ вèìоã ñïоæè
вà÷ів ïåвíèõ ãàлóçåé åкоíоìікè àáо ïåвíèõ рåãіо
íів; оñвоºííÿ вèроáів, ôóíкöіоíàлüíі ìоæлèвоñті 
ÿкèõ рåàліçóþтüñÿ íà íовèõ ïрèíöèïàõ; ïоліïøåííÿ 
íàéвàæлèвіøèõ ïокàçíèків ÿкоñті ïродóкöі¿; çíè
æåííÿ рівíÿ дåôåктíоñті ïродóкöі¿ в ïроöåñі ¿¿ вèãо
товлåííÿ; çáілüøåííÿ тåрìіíів ãàрàíті¿ íà ïродóк
öіþ; роçвèток ïіñлÿïродàæíоãо ñåрвіñó.
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ШТАНГРЕТ А.М.
ШТАНГРЕТ І.А.

Методичні асïекти формування комïлексної системи 
економічної áезïеки автотрансïортниõ ïідïриємств

Пðåäìåтîì äîсліäжåííя є теоретико–методичні, наукові та прикладні положення формуван-
ня комплексної системи економічної безпеки автотранспортних підприємств.

Мåтîþ äîсліäжåííя є наукове обґрунтування теоретико–методичних положень та розробка 
практичних рекомендацій щодо формування комплексної системи економічної безпеки автотран-
спортних підприємств.

Мåтîäи äîсліäжåííя. В роботі використано системний підхід, у межах якого застосовано 
методи: індукції та дедукції, порівняння і систематизації – при дослідженні сутнісних характе-
ристик та еволюції базових понять дослідження; аналізу і синтезу – для характеристики су-
часних тенденцій розвитку діяльності автотранспортних підприємств; теорії моделювання – 
для обґрунтування послідовності формування системи економічної безпеки автотранспортних 
підприємств.

Ðåзультàти ðîбîти. У статті обґрунтовано теоретико–методичні, наукові та прикладні поло-
ження формування комплексної системи економічної безпеки автотранспортних підприємств, які 
спираються як на специфіку господарської діяльності, так і умови забезпечення економічної без-
пеки на українських підприємствах. 

Ãàлузь зàстîсуâàííя ðåзультàтіâ. Вирішення проблем забезпечення безпечних умов роз-
витку автотранспортних підприємств; формування методичної бази підготовки здобувачів вищої 
освіти за галуззю знань управління та адміністрування. 

Âисíîâêи: 1) обґрунтовано, що умови фінансово–господарської діяльності автотранспорт-
них підприємств в Україні характеризуються як зниженням обсягу перевезень, посиленням 
конкуренції, нестабільністю економічної ситуації, політичною та соціальною напруженістю, так 
і плинністю кадрів, зокрема висококваліфікованих працівників; 2) доведено, що результатами 
негативною дії зовнішніх та внутрішніх загроз є зменшення кількості суб’єктів господарюван-
ня, скорочення чисельності працівників, збитковість діяльності, що актуалізує важливість роз-
роблення та реалізації комплексної системи економічної безпеки підприємств; 3) запропоно-
вано послідовність формування системи економічної безпеки автотранспортних підприємств, 
що передбачає врахування ступеня агресивності зовнішнього середовища, ресурсні можли-
вості підприємства та необхідність узгодження дій суб’єктів безпеки із місією та ключовими 
цілями розвитку підприємства

Êлþ÷îâі слîâà: автотранспортне підприємство, економічна безпека підприємства, система, 
безпека, загроза.



ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

93Ôîðìóâàííÿ ðèíêîâèõ â³äíîñèí â Óêðà¿í³ ¹9 (208)/2018

ШТАНГРЕТ А.М., 
ШТАНГРЕТ И.А.

Методические асïекты формирования комïлексной 
системы экономической áезоïасности автотрансïортныõ 

ïредïриятий
Пðåäìåтîì исслåäîâàíия являются теоретико–методические, научные и прикладные по-

ложения формирования комплексной системы экономической безопасности автотранспортных 
предприятий.

Öåльþ исслåäîâàíия является научное обоснование теоретико–методических положений и 
разработка практических рекомендаций по формированию комплексной системы экономической 
безопасности автотранспортных предприятий.

Мåтîäы исслåäîâàíия. В работе использован системный подход, в рамках которого применены 
методы: индукции и дедукции, сравнения и систематизации – при исследовании сущностных ха-
рактеристик и эволюции базовых понятий исследования; анализа и синтеза – для характеристики 
современных тенденций развития деятельности автотранспортных предприятий; теории моде-
лирования – для обоснования последовательности формирования системы экономической без-
опасности автотранспортных предприятий.

Ðåзультàты ðàбîты. В статье обоснованы теоретико–методические, научные и прикладные 
положения формирования комплексной системы экономической безопасности автотранспортных 
предприятий, опирающиеся как на специфику хозяйственной деятельности, так и условия обес-
печения экономической безопасности на украинских предприятиях. 

Îтðàсль пðиìåíåíия ðåзультàтîâ. Решение проблем обеспечения безопасных условий раз-
вития автотранспортных предприятий; формирования методической базы подготовки соискате-
лей высшего образования по отрасли знаний управления и администрирования. 

Âыâîäы. 1) обосновано, что условия финансово–хозяйственной деятельности автотранспортных 
предприятий в Украине характеризуются как снижением объема перевозок, усилением конкурен-
ции, нестабильностью экономической ситуации, политической и социальной напряженностью, так 
и текучестью кадров, в частности высококвалифицированных работников; 2) доказано, что резуль-
татами отрицательного действия внешних и внутренних угроз является уменьшение количества 
субъектов хозяйствования, сокращение численности работников, убыточность деятельности, что 
актуализирует важность разработки и реализации комплексной системы экономической безопас-
ности предприятий; 3) предложено последовательность формирования системы экономической 
безопасности автотранспортных предприятий, которая предполагает учет степени агрессивности 
внешней среды, ресурсные возможности предприятия и необходимость согласования действий 
субъектов безопасности с миссией и ключевыми целями развития предприятия.

Êлþ÷åâыå слîâà: автотранспортное предприятие, экономическая безопасность предприятия, 
система, безопасность, угроза.

SHTANGRET A.M., 
SHTANGRET І.A.

Methodical aspects of forming a complex system 
of economic security of motor transport enterprises

The subject is theoretical, methodological, scientific and applied provisions for the formation of a 
comprehensive system of economic safety of motor transport enterprises.

The purpose is a scientific substantiation of theoretical and methodological provisions and the 
development of practical recommendations for the formation of a comprehensive system of economic 
safety of motor transport enterprises.

Methods of research. In the work the systematic approach, within the framework of which 
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Пîстàíîâêà пðîблåìи. Çà óìовè одíо÷àñíо
ãо вïлèвó çíà÷íо¿ кілüкоñті çовíіøíіõ тà вíóтріø
íіõ ÷èííèків ãоñïодàрñüкà діÿлüíіñтü óкрà¿íñüкèõ 
àвтотрàíñïортíèõ ïідïрèºìñтв (АТП), оñíовíоþ 
ìåтоþ ôóíкöіоíóвàííÿ ÿкèõ º, ç одíоãо áокó, ìàк
ñèìàлüíå çàдоволåííÿ ïотрåá ñïоæèвà÷ів в ÿкіñ
íоìó íàдàííі трàíñïортíèõ ïоñлóã, à ç іíøоãо – 
отрèìàííÿ ïрèáóткó тà çàáåçïå÷åííÿ доñÿãíåííÿ 
вñтàíовлåíоãо рівíÿ ôіíàíñово–åкоíоìі÷íèõ ïо
кàçíèків, õàрàктåрèçóºтüñÿ çроñтàííÿì коíкó
рåíöі¿ ïрè íåçàдовілüíоìó рівíі вíóтріøíüоãо ïо
ïèтó тà íåдоñтàтíі дåрæàвíіé ïідтрèìöі. Ó тàкоìó 
коíтåкñті ïоñтàº íåãàéíå ïèтàííÿ роçв’ÿçàííÿ çà
вдàíü óïрàвліííÿ åкоíоìі÷íоþ áåçïåкоþ АТП. 

Нàóковöÿìè çдіéñíþþтüñÿ ñïроáè роçроáлåí
íÿ тà вïровàдæåííÿ коìïлåкñó çàõодів ç óïрàв
ліííÿ åкоíоìі÷íоþ áåçïåкоþ АТП, що ôорìó
þтü ïåрåдóìовè ¿õ åôåктèвíоãо ôóíкöіоíóвàííÿ 
тà çàáåçïå÷åííÿ óñïіøíоñті діÿлüíоñті ñüоãодíі і в 
ìàéáóтíüоìó. Одíàк ïèтàííÿ ôорìóвàííÿ ñèñтå
ìè åкоíоìі÷íо¿ áåçïåкè АТП, оáґрóíтóвàííÿ ìå
тодè÷íèõ çàñàд оöіíþвàííÿ ¿õ åкоíоìі÷íо¿ áåçïå
кè, ідåíтèôікàöі¿ çовíіøíіõ тà вíóтріøíіõ çàãроç ó 
роçріçі оñíовíèõ ôóíкöіоíàлüíèõ ñклàдовèõ тощо 
çàлèøàþтüñÿ ñüоãодíі щå ïоçà óвàãоþ áілüøоñті. 

Àíàліз îстàííіх äîсліäжåíь і публіêàцій. 
Сóттºвèé вíåñок ó вèріøåííÿ ïроáлåìè ôорìó

вàííÿ тåорåтèко–ìåтодолоãі÷íèõ çàñàд áåçïå÷
íоãо роçвèткó ïідïрèºìíèöüкèõ ñтрóктóр çроáèлè 
віт÷èçíÿíі в÷åíі: О. Арåô’ºвà, Â. Білоóñ, І. Біíü
ко, Н. Âàвдіþк, Â. Гåºöü, Ç. Гåрàñèì÷óк, Â. Дóõов, 
М. Єрìоøåíко, Я. Жàліло, С. Çлóïко, Т. Кóçåíко, 
О. Кóçüìіí, А. Кіріºíко, Т. Ковàлü÷óк, Б. Крàв÷åí
ко, М. Лåñå÷ко, Â. Мàрöèí, Л. Мåлüíèк, І. Мèõà
ñþк, С. Мо÷åрíèé, Â. Мóíтіÿí, Н. Нèæíèк, Г. Пàñ
тåрíàк–Тàрàíóøåíко, С. Покроïèвíèé, Г. Сèтíèк, 
А. Ðåвåíко, О. Тåрåщåíко, С. Шкàрлåт, Â. Шлåì
ко, Â. Яро÷кіí тà іí. Пèтàííÿìè óïрàвліííÿ íà 
трàíñïорті çàéìàлèñü тàкі íàóковöі: Â. Грèíüовà, 
Д. Горовèé, І. Дìèтріºв, О. Крèворó÷ко, Â. Шèí
кàрåíко тà іí. Âіддàþ÷è íàлåæíå íàóковоìó до
роáкó çàçíà÷åíèõ в÷åíèõ, доöілüíо ïідкрåñлèтè, 
що окрåìі àñïåктè ó вèріøåííі ïроáлåìè ãàрàí
тóвàííÿ åкоíоìі÷íо¿ áåçïåкè óкрà¿íñüкèõ ïід
ïрèºìñтв щå íåдоñтàтíüо рåтåлüíо доñлідæåííі, 
çокрåìà в ÷àñтèíі ôорìóвàííÿ коìïлåкñíо¿ ñèñ
тåìè åкоíоìі÷íо¿ áåçïåкè АТП. 

Мåтîþ стàтті º роçроáлåííÿ ìåтодè÷íèõ çà
ñàд ôорìóвàííÿ коìïлåкñíо¿ ñèñтåìè åкоíоìі÷
íо¿ áåçïåкè АТП.

Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Длÿ ôорìó
вàííÿ íåоáõідíоãо àíàлітè÷íоãо ïідãрóíтÿ çà
ïроïоíовàíèì ìåтодè÷íèì çàñàдàì ñтворåí
íÿ коìïлåкñíо¿ ñèñтåìè åкоíоìі÷íо¿ áåçïåкè 

methods are used: induction and deduction, comparison and systematization – in the study of essential 
characteristics and evolution of the basic concepts of research; analysis and synthesis – to characterize 
the current trends in the development of motor transport enterprises; modeling theory – to substantiate 
the sequence of formation of the system of economic safety of motor transport enterprises.

Results of the work. In the article the theoretical and methodological, scientific and applied 
provisions of the formation of a comprehensive system of economic safety of motor transport 
enterprises has been substantiated that based on both the specifics of economic activity and the 
conditions for ensuring economic security at Ukrainian enterprises.

Application of results. solution the problems of providing safe conditions for the development 
of motor transport enterprises; the formation of a methodological basis for the training of higher 
education graduates in the field of knowledge management and administration.

Conclusions: 1) It has been that substantiated the conditions of financial and economic activities of 
motor transport enterprises in Ukraine are characterized by a decrease in traffic volume, increased 
competition, volatile economic environment, political and social tensions, and turnover of personnel, in 
particular highly skilled workers; 2) It has been proved that the result of the negative impact of external 
and internal threats is a reduction in the number of business entities, a reduction in the number of 
employees, loss–making activities, which actualize the importance of developing and implementing an 
integrated system of economic security for enterprises; 3) It has been suggested that the consistency 
of the formation of the economic security system for motor transport enterprises, which involves 
considering the degree of aggressiveness of the external environment, the resource capabilities of 
the enterprise and the need to coordinate the actions of security subjects with the mission and key 
objectives of the enterprise development are justified.
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АТП ïроïоíóºìо коротко ïрèділèтè óвàãó окрå
ìèì ïокàçíèкàì ¿õ ãоñïодàрñüко¿ діÿлüíоñті. Тàк, 
çãідíо ñтàтèñтè÷íоãо щорі÷íèкà «Óкрà¿íà ó öèô
рàõ 2017» [4, ñ. 224] іíдåкñ оáñÿãó відïрàвлåííÿ 
(ïåрåвåçåííÿ) ïàñàæèрів õàрàктåрèçóºтüñÿ íå
ãàтèвíоþ дèíàìікоþ (рèñ. 1).

Дèíàìікà роçãлÿíóтоãо ïокàçíèкà вкàçóº íà 
çíèæåííÿ оáñÿãів ïåрåвåçåííÿ ïàñàæèрів çàãà
лоì трàíñïортоì, àлå ñтоñовíо àвтоìоáілüíоãо 
трàíñïортó ìоæíà ãоворèтè ïро ñóттºвå ñкоро
÷åííÿ, çокрåìà ó 2015 р. до рівíÿ 77% ó ïорів
íÿííі іç ïоïåрåдíіì ïåріодоì. Іíøèé вàæлèвèé 
ìоìåíт – ïоçèтèвíå çроñтàííÿ оáñÿãів ïåрåвå
çåíü ó 2017 р. áілüøіñтþ вèдів трàíñïортó, çо
крåìà àвіàöіéíèì íà 28% тà рі÷ковèì – íà 26%, 

колè àвтоìоáілüíèì – ñкоро÷åííÿ íà 0,3%, що 
вкàçóº íà ñèñтåìíіñтü крèçовèõ ïроöåñів в ñôåрі 
àвтоìоáілüíèõ ïåрåвåçåíü. 

Порó÷ іç дèíàìікоþ оáñÿãó ïåрåвåçåííÿ ïàñà
æèрів, ввàæàºìо çà доöілüíå ïрèділèтè óвàãó çìіíі 
кілüкоñті ïідïрèºìñтв тà ÷èñåлüíоñті çàéíÿтèõ ïрà
öівíèків (рèñ. 2). Çроñтàþ÷à õвèлÿ – 2010–2013 
рр. тà ñïàдíà – 2013–2016 рр. щодо дèíàìікè 
оáоõ вèçíà÷àлüíèõ длÿ роçвèткó àвтоìоáілüíоãо 
трàíñïортó ïокàçíèків вкàçóº íàÿвíіñтü рÿдó ïро
áлåì, ÿкі íå вèріøóþтüñÿ ÿк íà рівíі окрåìоãо ïід
ïрèºìñтвà, тàк і øлÿõоì рåàліçàöі¿ дåрæàвíèõ ïро
ãрàì çàõèñтó віт÷èçíÿíоãо товàровèроáíèкà. 

Âàæлèво, що ó 2016 р. ó ïорівíÿííі іç 2013–
èì кілüкіñтü ïідïрèºìñтв çìåíøèлàñü іç 5791 до 

Рисунок 1. Індекс оáсягу відïравлення (ïеревезення) ïасажирів трансïортом, відсотків до 
ïоïереднüого року
Джерело: побудовано на основі [4, с. 224] 

Рисунок 2. Динаміка кілüкості ïідïриємств та чиселüності зайнятиõ ïрацівників за ÊÂЕД 49.4
Джерело: побудовано а основі даних [2, с. 160–167]
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5027, тоáто íà 13,2%, à ÷èñåлüíіñтü çàéíÿтèõ 
ïрàöівíèків ñкоротèлàñÿ íà 20,3%, що вкàçóº íà 
çìåíøåííÿ трóдовоãо ïотåíöіàлó.

Іíøèé, íå ìåíø вàæлèвèé, іíдèкàтор роçвèткó 
àвтоìоáілüíоãо трàíñïортó в Óкрà¿íè – ôіíàíñо
ві рåçóлüтàтè діÿлüíоñті АТП íàìè оõàрàктåрèçо
вàíо ÷åрåç дèíàìікó клþ÷овèõ ïокàçíèків (рèñ. 3).

Âвàæàºìо çà доöілüíå àкöåíтóвàтè óвàãó íà 
двоõ ìоìåíтàõ: ïо–ïåрøå, в ìåæàõ роçãлÿíóто
ãо ïåріодó АТП отрèìàлè ñóìàрíі çáèткè, à ìàк
ñèìàлüíèé рівåíü çáèтків ó 2014 р. ñÿãíóв рівíÿ 
2646,1 ìлí. ãрí. Çàçíà÷åíå ÷àñтково ïоÿñíþ
ºтüñÿ крèтè÷íо вèñокоþ ÷àñткоþ çáèтковèõ ïід
ïрèºìñтв: 2010 р. – 47,3%; 2011 р. – 36,2%; 
2012 р. – 38,8%; 2013 р. – 36,5%; 2014 р. – 
37,1%; 2015 р. – 23,3%; 2016 р. – 22,5%. По
ïрè çìåíøåííÿ ÷àñткè çáèтковèõ ïідïрèºìñтв, 
дèíàìікà отрèìàíèõ íèìè ñóìàрíèõ çáèтків º 
ìåíø ïоçèтèвíоþ і ìàкñèìàлüíо¿ вåлè÷èíè áó
ло доñÿãíóто ó 2015 р. – 3037,8 ìлí. ãрí. Іíøå 
ïоÿñíåííÿ отрèìàíèì ñóìàрíèì çáèткàì АТП 
ìоæíà çíàéтè ó вåлè÷èíі тà дèíàìіöі рåíтàáåлü
íоñті, тоáто ôàктè÷íо çáèтковоñті óñіº¿ діÿлüíоñ
ті. Çãідíо дàíèõ рèñ. 3., крèтè÷íà çáèтковіñтü óñі
º¿ діÿлüíоñті АТП áóлà çàôікñовàíà ó 2014 р. íà 
рівíі 8,2%. Хо÷à óïродовæ íàñтóïíèõ ïåріодів, 
тоáто 2014–2015 рр., ñèтóàöіÿ ÷àñтково ïокрà
щèлàñÿ, àлå çáèтковіñтü íà рівíі 1,3% ó 2016–
ìó íå ìоæíà ввàæàтè ïоçèтèвíèì рåçóлüтàтоì. 

Підводÿ÷è ïроìіæíі ïідñóìкè, ввàæàºìо çà до
öілüíå ïідкрåñлèтè, що íà ôоíі íåçàдовілüíèõ рå
çóлüтàтів роçвèткó àвтоìоáілüíоãо трàíñïортó в 
Óкрà¿íі, що вèрàæàºтüñÿ ÿк ó çíèæåííі ïідïрèºì
íèöüко¿ àктèвíоñті, ñкоро÷åííі трóдовоãо ïотåíöі
àлó, тàк çáèтковоñті ãоñïодàрñüко¿ діÿлüíоñті ïід
ïрèºìñтв, çроñтàº àктóàлüíіñтü óдоñкоíàлåííÿ 
ïроöåñó ôорìóвàííÿ тà ôóíкöіоíóвàííÿ коìïлåк
ñíо¿ ñèñтåìè åкоíоìі÷íо¿ áåçïåкè коæíоãо АТП. 

Âвàæàºìо, що іíôорìàöіéíèì ïідґрóíтÿì длÿ 
роçроáлåííÿ ìåтодè÷íèõ çàñàд ôорìóвàííÿ 
коìïлåкñíо¿ ñèñтåìè åкоíоìі÷íо¿ áåçïåкè АТП 
ïовèííо ñтàтè врàõóвàííÿ ñïåöèôікè діÿлüíоñті 
ïідïрèºìñтв. Тàк, в óìовàõ АТП ìоæíà вèділèтè 
тàкі двà вèдè діÿлüíоñті, ÿкі вïлèвàþтü íà ïроöåñ 
çàáåçïå÷åííÿ åкоíоìі÷íо¿ áåçïåкè: ïо–ïåрøå, 
çдіéñíåííÿ коìïлåкñó роáіт щодо ïлàíóвàííÿ 
ìàрøрóтів тà çàвàíтàæåíоñті трàíñïортíèõ çà
ñоáів, вèáорó íàéáілüø доöілüíоãо вàріàíтó àв
тотрàíñïортíоãо çàñоáó тà ïідáорó ïåрñоíàлó, 
відïовідíо¿ квàліôікàöі¿ тà ç íåоáõідíèì доñві
доì роáотè; ïо–дрóãå, вèкоíàííÿ çàáåçïå÷óþ
÷èõ çàõодів, ñïрÿìовàíèõ íà вèкоíàííÿ ïлàíо
вèõ тåõíі÷íèõ оãлÿдів, рåìоíтó оñíовíèõ вóçлів тà 
àãрåãàтів, çàáåçïå÷åííÿ ïàлèвíо–ìàñтèлüíèìè 
ìàтåріàлàìè íåоáõідíо¿ ÿкоñті, çáåріãàííÿ трàí
ñïортíèõ çàñоáів в íàлåæíèõ óìовàõ. Підкрåñ
лèìо, що вèділåíі вèдè діÿлüíоñті ïовèííі áóтè 
оá’ºктàìè óвàãè çі ñтороíè ñóá’ºктів áåçïåкè. 

Рисунок 3. Динаміка чистого ïриáутку (зáитку) ïідïриємств та рентаáелüності (зáитковості) 
усієї діялüності за ÊÂЕД 49.4
Джерело: побудовано автором на основі даних [2, с. 175–178]
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Âвàæàºìо çà доöілüíå коротко оõàрàктåрèçó
вàтè é іíøі оñоáлèвоñті çàáåçïå÷åííÿ åкоíоìі÷
íо¿ áåçïåкè АТП:

– АТП çдіéñíþº діÿлüíіñтü, ÿкà ïåрåдáà÷àº вè
коíàííÿ коìïлåкñó вçàºìоïов’ÿçàíèõ діé щодо 
ìоíіторèíãó рèíкó трàíñïортíèõ ïоñлóã, орãàíіçà
öі¿ трàíñïортíèõ ïåрåвåçåíü, тоáто отрèìàííÿ çà
ìовлåííÿ, вèáорó оïтèìàлüíоãо вàріàíтó çàдово
лåííÿ ïоïèтó çàìовíèкà, що ïолÿãàº ó ÿкіñíоìó тà 
ñвоº÷àñíоìó íàдàííі ïоñлóã іç ïлàíовоþ вåлè÷è
íоþ вèтрàт, íàéáілüø åôåктèвíоìó вèкорèñтàííі 
íàÿвíоãо ïàркó ìàøèí, ìіíіìіçàöіºþ втрàт від íå
ïовíоãо çàвàíтàæåííÿ трàíñïортíоãо çàñоáó; 

– ÿкіñтü тà ñвоº÷àñíіñтü íàдàííÿ ïоñлóã АТП в 
çíà÷íіé ìірі çàлåæèтü від тåõíі÷íоãо ñтàíó рóõоìоãо 
ñклàдó тà ìотèвовàíоñті ïåрñоíàлó ïідïрèºìñтвà;

– áåçïåкà вàíтàæів тà ïàñàæèрів çàáåçïå÷ó
ºтüñÿ водіºì тà ñóïроводæóþ÷èìè оñоáàìè, що 
ïотрåáóº çàñтоñóвàííÿ оñоáлèвèõ ìåтодів роáо
тè ç öіºþ ãрóïоþ ïрàöівíèків ÿк íåñïåöіàліçовà
íèìè ñóá’ºктàìè áåçïåкè;

– рåçóлüтàтè ôіíàíñово–ãоñïодàрñüко¿ діÿлü
íоñті АТП вèçíà÷àþтüñÿ ñтóïåíåì «çàдоволå
íоñті» ñïоæèвà÷ів, тоáто ÿкіñтþ тà ñвоº÷àñíіñтþ 
íàдàíèõ ïоñлóã, öіíоþ тà отрèìàíèìè додàтко
вèìè ïоñлóãàìè.

Сàìå ïåрåлі÷åíі àñïåктè вïлèвàþтü íà ïро
öåñ çàáåçïå÷åííÿ åкоíоìі÷íо¿ áåçïåкè АТП тà 
ôорìóþтü тåорåтè÷íèé áàçèñ длÿ роçроáлåííÿ 
коìïлåкñíо¿ ñèñтåìè åкоíоìі÷íо¿ áåçïåкè. 

Порó÷ іç ñóто ñïåöèôі÷íèìè àñïåктàìè, ÿкі вè
ïлèвàþтü íà çàáåçïå÷åííÿ åкоíоìі÷íо¿ áåçïåкè 
АТП доöілüíо вçÿтè до óвàãè é тàкі, що õàрàктåр
íі длÿ віт÷èçíÿíèõ ñóá’ºктів ãоñïодàрþвàííÿ çàãà
лоì, ÿкі íàìè óìовíо áóлè роçділåíі íà кілüкà ãрóï 
[1, c. 153–158; 3, ñ. 35–39]. Тàк, до íорìàтèв
íо–ïрàвовèõ àñïåктів ìоæíà відíåñтè: íåдоñко
íàліñтü íорìàтèвíо–ïрàвово¿ áàçè, ÿкà óñклàд
íþº ïроöåñ вèкоíàííÿ оáов’ÿçків ñóá’ºктàìè 
áåçïåкè; ìоíоïоліÿ дåрæàвíо¿ ñлóæáè áåçïåкè íà 
íàдàííÿ окрåìèõ вèдів оõороííèõ ïоñлóã; íåдо
ñкоíàліñтü вíóтріøíüо¿ докóìåíтàöі¿, ÿкà вèçíà
÷àº ìіñöå тà çàвдàííÿ ñóá’ºктів áåçïåкè, ¿õ вçà
ºìодіþ іç іíøèìè ïідроçділàìè ïідïрèºìñтвà тà 
çовíіøíіìè ñóá’ºктàìè áåçïåкè. Орãàíіçàöіéíо–
óïрàвліíñüкі ìоæíà вèçíà÷èтè ÷åрåç: íåдоñтàт
íіñтü доñвідó ó ôорìóвàííі коìïлåкñíо¿ ñèñтåìè 
åкоíоìі÷íо¿ áåçïåкè ïідïрèºìñтвà; оáìåæåííÿ 
тà íåрàöіоíàлüíå вèкорèñтàííÿ ïотåíöіàлó ïрà
öівíèків ÿк íåñïåöіàліçовàíèõ тà íàïівñïåöіàлі

çовàíèõ ñóá’ºктів áåçïåкè; ñóïротèв ïåрñоíàлó 
ïідïрèºìñтвà çìіíàì, ïов’ÿçàíèõ, çокрåìà, ç рå
àліçàöіºþ додàтковèõ çàõèñíèõ çàõодів. Фіíàíñо
во–åкоíоìі÷íі вèçíà÷àþтüñÿ: íåдоñтàтíіì рівíåì 
ôіíàíñóвàííÿ, що çíèæóº åôåктèвíіñтü рåàліçàöі¿ 
çàõèñíèõ çàõодів; çáілüøåííÿì вèтрàт ó çв’ÿçкó іç 
ïоñèлåííÿì íåãàтèвíоãо вïлèвó çовíіøíüоãо ñå
рåдовèщà ôóíкöіоíóвàííÿ; íåçдàтíіñтþ вèкорèñ
товóвàтè àлüтåрíàтèвíі вàріàíтè çàõèñтó оá’ºктів 
áåçïåкè, ÿкі ìоæóтü áóтè áілüø åкоíоìі÷íо вèãід
íèìè. Ðåñóрñíо–тåõíолоãі÷íі ìоæíà óçàãàлüíè
тè íàñтóïíèì ÷èíоì: тåõíололоãі÷íà íåñïроìоæ
íіñтü ïротèдіÿтè çовíіøíіì é вíóтріøíіì çàãроçàì 
тà ôіçè÷íèé çíоñ ñïåöіàлüíоãо оáлàдíàííÿ. 

Сïèрàþ÷èñü íà коротко вèклàдåíі вèщå àñïåк
тè çàáåçïå÷åííÿ åкоíоìі÷íо¿ áåçïåкè АТП, ввà
æàºìо, що ïроöåñ ôорìóвàííÿ в ¿õ óìовàõ коìï
лåкñíо¿ ñèñтåìè åкоíоìі÷íо¿ áåçïåкè ïовèíåí 
ñклàдàтèñÿ іç тàкèõ åтàïів:

– вèçíà÷åííÿ тà клàñèôікàöіÿ çà рівíåì ïріорèтåт
íоñті рåàліçàöі¿ çàõèñíèõ çàõодів оá’ºктів áåçïåкè;

– õàрàктåрèñтèкà рівíÿ àãрåñèвíоñті çовíіø
íüоãо ñåрåдовèщà ôóíкöіоíóвàííÿ ïідïрèºìñтвà;

– вèçíà÷åííÿ ìåтè тà ñóкóïíоñті ïріорèтåтíèõ 
öілåé в ñôåрі çàáåçïå÷åííÿ åкоíоìі÷íо¿ áåçïåкè 
ïідïрèºìñтвà;

– роçроáлåííÿ вíóтріøíіõ ïолоæåíü çàáåçïå
÷åííÿ åкоíоìі÷íо¿ áåçïåкè, що ïовèííо óçãодæó
вàтèñÿ іç тàктèкоþ é ñтрàтåãіºþ óïрàвліííÿ ïід
ïрèºìñтвоì;

– вèáір орãàíіçàöіéíо¿ ñтрóктóрè коìïлåкñíо¿ 
ñèñтåìè åкоíоìі÷íо¿ áåçïåкè ïідïрèºìñтвà;

– ôорìóвàííÿ рåñóрñíоãо çàáåçïå÷åííÿ діé 
ñóá’ºктів áåçïåкè;

– оöіíкà ïото÷íоãо рівíÿ åкоíоìі÷íо¿ áåçïåкè 
ïідïрèºìñтвà;

– роçроáлåííÿ ñтрàтåãі¿ тà óто÷íåííÿ çìіñтó 
тàктèкè óïрàвліííÿ коìïлåкñíоþ ñèñтåìоþ åко
íоìі÷íо¿ áåçïåкè ïідïрèºìñтвà. 

Çàïроïоíовàíà ïоñлідовíіñтü º óñåрåдíåíà тà íå 
врàõовóº окрåìèõ оñоáлèвоñтåé ïроöåñó çàáåçïå
÷åííÿ в óìовàõ ïåвíèõ АТП, àлå ìоæå áóтè çàñтоñо
вàíà ÿк ïåвíèé оріºíтèр ïрè ôорìóвàííі коìïлåк
ñíо¿ ñèñтåìè åкоíоìі÷íо¿ áåçïåкè ïідïрèºìñтвà. 

Âисновки
Підводÿ÷è ïідñóìкè доöілüíо коíñтàтóвàтè 

ôàкт, що ñüоãодíі íà áілüøоñті АТП, ñïèрàþ
÷èñü íà íàáóтèé доñвід, ñôорìовàíі ïåвíі ñèñтå
ìè åкоíоìі÷íо¿ áåçïåкè ïідïрèºìñтвà, ÿкі оріºí
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товàíі ïåрø çà вñå íà ôіçè÷íèé çàõèñт ìàéíà тà 
ïротèдіþ ÷àñтèíі çàãроç, діÿ ÿкèõ íàéáілüø ñóт
тºво вïлèвàº íà ôіíàíñово–ãоñïодàрñüкó ді
ÿлüíіñтü. Âідñóтíіñтü коìïлåкñíоãо áà÷åííÿ ïро
áлåìè ñïрè÷èíÿº ñïрÿìовàíіñтü íà вèріøåííÿ 
ïото÷íèõ íàãàлüíèõ ïроáлåì çà рàõóíок íàÿвíèõ 
рåñóрñів, що в кіíöåвоìó рåçóлüтàті º íåдоñтàт
íüо åôåктèвíèì тà óíåìоæлèвлþº доñÿãíåííÿ 
ìåтè – ôорìóвàííÿ áåçïå÷íèõ óìов роçвèткó. 

Çàïроïоíовàíі ìåтодè÷íі çàñàдè, врàõовóþтü ÿк 
ïото÷íèé ñтàí ôіíàíñово–ãоñïодàрñüко¿ діÿлü
íоñті АТП, тàк і ñïåöèôікó трàíñïортíèõ ïåрåвå
çåíü, ÿкі ôорìóþтü íåоáõідíå ïідґрóíтÿ длÿ ñтво
рåííÿ коìïлåкñíо¿ ñèñтåìè åкоíоìі÷íо¿ áåçïåкè.

Подàлüøі доñлідæåííÿ доöілüíо ñïрÿìóвàтè íà 
роçроáлåííÿ ñèñтåìè оöіíþвàííÿ åкоíоìі÷íо¿ 
áåçïåкè АТП ÿк іíôорìàöіéíоãо ïідґрóíтÿ длÿ роç
роáлåííÿ тà рåàліçàöі¿ ïото÷íèõ, тàктè÷íèõ і ñтрà
тåãі÷íèõ óïрàвліíñüкèõ ріøåíü ñóá’ºктàìè áåçïåкè.
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УДК: 519.866:338.27 
ГАЛЬЧИНСЬКИЙ Л.Ю.,

ЖУРАВЕЛЬ А.А.

Дослідження ïоïиту на електроенергію з áоку ïоáутовиõ 
сïоживачів на ринку Óкраїни

В 2017 році ВРУ України був прийнятий Закон №2019–VIII «Про ринок електричної енергії». 
Щоб зрозуміти, які наслідки це матиме, було б цікаво сформулювати загальну модель ціноутво-
рення на засадах вільного ринку, як це передбачає Закон. Для цього спершу необхідно дослідити 
окремо усі процеси, що відбуваються в даному сегменті економіки. 

Пðåäìåтîì äîсліäжåííя є процес споживання електроенергії побутовою групою споживачів 
на ринку України.

Мåтîþ стàтті є дослідження та аналіз споживання електроенергії побутовими споживачами з 
метою побудови економетричної моделі даного процесу.

Âисíîâêи: в даній статті було проаналізовано попит зі сторони побутової групи споживачів. Бу-
ло проаналізовано еластичність попиту за ціною (тарифом), встановлено статистичну значущість 
коефіцієнтів авторегресійної моделі та сформульована останню.

Êлþ÷îâі слîâà: ринок електроенергії, обсяг споживання, Закон, еластичність, авторегресійна модель.
ГАЛЬЧИНСКИЙ Л.Ю.,

ЖУРАВЕЛЬ А.А.

Исследование сïроса на электроэнергию со стороны 
áытовыõ ïотреáителей на рынке Óкраины

В 2017 году ВРУ Украины был принят Закон №2019–VIII «Про ринок електричної енергії». Для того 
чтобы понять, какие последствия это принесёт, было бы интересно сформулировать общую модель 
ценообразования на принципах свободного рынка, как это предусматривает Закон. Для этого сперва 
необходимо исследовать отдельно все процессы, что происходят в данном сегменте экономики

Пðåäìåтîì исслåäîâàíия есть процесс потребления электроэнергии бытовой группой по-
требителей на рынке Украины.

Öåльþ стàтьи есть исследование и анализ потребления электроэнергии бытовыми потреби-
телями для построения эконометрической модели данного процеса.

Âыâîäы: в данной статье был проанализирован спрос со стороны бытовой группы потреби-
телей. Было проанализировано эластичность спроса за ценой (тарифом), определено статисти-
ческую значимость коэффициентов авторегрессионной модели и сформулировано последнюю.

Êлþ÷åâыå слîâà: рыное электроэнергии, объем потребления, Закон, эластичность, авторе-
грессионная модель.

GALCHYNSKY L.Yu.,
ZHURAVEL A.A.

Investigation of the demand for electric energy from the 
domestic consumers on the market of Ukraine

In 2017, Ukraine's Verkhovna Rada adopted Law No. 2019–VIII «About the electricity market». To 
understand what consequences this will have, it would be interesting to formulate a general pricing 
model on the basis principles of a free market, as provided by the Law. To do this, it is necessary to 
investigate separately all processes taking place in this segment of the economy

The subject of the study is the process of electricity consumption by a household consumer 
group in the Ukrainian market.

The purpose of the article is the study and analyze electricity consumption by household 
consumers for the construction of an econometric model of this process.
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Çà оñтàííі рокè відáóлèñü кàрдèíàлüíі çìі
íè ÷è íå ó вñіõ ãàлóçÿõ åкоíоìікè Óкрà¿íè. 
Нå вèклþ÷åííÿì º і åлåктроåíåрãåтè÷íà, 

çàдлÿ вèвåдåííÿ ÿко¿ íà çàñàдè вілüíоãо рèíкó і 
вèріøåííÿ áàãàтüоõ ïроáлåì, ÂÐÓ áóв ïрèéíÿ
тèé Çàкоí №2019–VIII „Про рèíок åлåктрè÷íо¿ 
åíåрãі¿« [1], ÿкèé ñтàвèтü çà ìåтó доñÿãíóтè тà 
çàáåçïå÷èтè коíкóрåíтíі óìовè тà öіíè.

Дåÿкі åкñïåртè ñтвåрдæóþтü, що тàкі íововвå
дåííÿ ìоæóтü ìàтè íåãàтèвíі íàñлідкè (Коñтþ
ковñüкèé Б.А. [2], Óñåíко Ю. [3]). 

Пîстàíîâêà пðîблåìи. Âñтóï в діþ íово
ãо Çàкоíó вïлèíå ÿк íà оáñÿãè ñïоæèвàííÿ тàк 
і íà öіíè íà åлåктроåíåрãіþ. Длÿ тоãо щоá ïро
вåñтè ãлоáàлüíå ìодåлþвàííÿ оñтàííіõ, ïотріá
íо ñïåрøó ïроàíàліçóвàтè дàíі ïо ñïоæèвàííþ/
вèроáíèöтвó åлåктроåíåрãі¿ тà ïоáóдóвàтè ìодå
лі, ÿкі á оïèñóвàлè ¿õ дèíàìікó. Â дàíіé ñтàтті áó
дå ïроàíàліçовàíо дàíі ïо ñïоæèвàííþ åлåктро
åíåрãі¿ ãрóïоþ ïоáóтовèõ ñïоæèвà÷ів тà оïèñàíо 
ìодåлü, ÿкà á оïèñóвàлà дàíèé ïроöåñ.

Àíàліз îстàííіх äîсліäжåíь і публіêà-
цій. Білüøіñтü ó÷åíèõ–åкоíоìіñтів çíà÷íó óвà
ãó ïрèділÿº доñлідæåííþ вàртіñíèõ ïокàçíèків 

íà рèíкó åлåктроåíåрãі¿ (Шóлüæåíко С.Â. [4]), à 
íàéáілüøå тоìó æ тàкè тàрèôоóтворåííþ (Боãо
ñловñüкà О.Ю. [5]). М.Â. Лåáідü [6] доñлідæóвàв 
вèáір ìåтодів ìодåлþвàííÿ рèíкó åлåктроåíåр
ãåтèкè, тоді ÿк іíøі – вèáір ìодåлåé: рівíовàæíèõ 
(С.Є. Сàóõ [7]) ÷è оïтèìіçàöіéíèõ (Б.А. Коñтþков
ñüкèé [8]).

Длÿ роçв’ÿçàííÿ ïоñтàвлåíо¿ ìåтè áóло ïроà
íàліçовàíо дàíі, íàдàíі ДП «НАК «ÓКÐÅНÅÐГО» 
тà НКÐÅКП, ïровåдåíо ¿õ ñåçоííó дåкоìïоçèöіþ, 
вèçíà÷åíо åлàñтè÷íіñтü оáñÿãів ñïоæèвàííÿ від
íоñíо тàрèôó тà ïоáóдовàíо àвторåãрåñіéíó ìо
дåлü доñлідæóþ÷è коìïоíåíтè ìодåлі íà ñтàтèñ
тè÷íó çíà÷óщіñтü. 

Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Пåрø íіæ ïå
рåéтè до ìодåлþвàííÿ öіíè íà åлåктроåíåрãіþ 
тà оáñÿãів ¿¿ вèроáíèöтвà ÷è ñïоæèвàííÿ, áóло á 
дорå÷íо вèÿвèтè, ÷è вïлèвàлà çìіíà тàрèôó íà 
ñïоæèвàííÿ.

Âідоìо, що тàрèô íà åлåктроåíåрãіþ çìіíþ
вàвñÿ іç 2014 рокó дåкілüкà рàçів (Ðèñ.1) [9].

Тàкоæ відоìі оáñÿãè ñïоæèвàííÿ çà öåé ïåріод: 
ïоãодèííо, à відïовідíо ïощодåííо тà ïоìіñÿ÷
íо (рèñ. 1).

Conclusions: In this article, we had analyzed the demand from the household consumer group. The 
demand’s elasticity at a price (tariff) was found, the statistical significance of the coefficients of the 
autoregressive model was established and the last was formulated.

Keywords: electricity market, consumption volumes, law, elasticity, autoregressive model.

Рисунок 1. Динаміка оáсягів сïоживання ïоáутовими сïоживачами (ліва вісü) та зміна 
тирифів (ïрава вісü) за ïеріод 10.2014–03.2018
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Прèéìåìо тоé ôàкт, що åлåктроåíåрãіÿ – öå 
оñоáлèвèé товàр, ñïоæèвàííÿ ÿкоãо íå çáілüøó
ºтüñÿ çі çáілüøåííÿì éоãо ïроïоçèöі¿.

Âèõодÿ÷è іç вèщå ñтвåрдæóвàíоãо, ïотріáíо 
оá÷èñлèтè åлàñтè÷íіñтü çà öіíоþ. 

Поçàÿк ïоïèт íà åлåктроåíåрãіþ ìàº ñåçоííèé 
õàрàктåр і тàрèôè çìіíþвàлèñü в ріçíі ìіñÿöі, то 
длÿ ÷èñтотè åкñïåрèìåíтó вàрто ïоçáóтèñü ñå
çоííо¿ коìïоíåíтè.

Проàíàліçóвàвøè корåлоãрàìó (рèñ. 2), вñтà
íовèлè, що ñåçоííіñтü рівíà 12–тè ìіñÿöÿì.

Ðоçóìіííÿ õàрàктåрó ñåçоííоñті íåоáõідíå длÿ ¿¿ 
вèділåííÿ, вèкоíóþ÷è ïоñлідовíо тàкі крокè:

1) ïо÷èíàþ÷è ç ïåрøоãо ÷лåíà рÿдó роçрàõо
вóºтüñÿ 12–ìіñÿ÷íà ковçíà ñóìà, в íàøоìó вè
ïàдкó ç ñі÷íÿ ïо ãрóдåíü 2014 рокó, ÿкå «ïоìіщó
ºтüñÿ» ìіæ ÷åрвíåì тà лèïíåì;

2) роçрàõовóºтüñÿ дворі÷íà ковçíà ñóìà, рå
çóлüтàт ÿко¿ çàïèñóºтüñÿ в тàáлèöі в ñтрокó лèïíÿ;

3) ïоçàÿк дворі÷íà ñóìà óæå ìіñтèтü дàíі ïро 
24 ìіñÿöі (ñі÷åíü 2014 рокó одèí рàç, лþтèé–
ãрóдåíü 2014 рокó дві÷і і ñі÷åíü 2015 рокó одèí 
рàç), то воíà öåíтровàíà íà лèïíі 2014 рокó;

4) дворі÷íà ковçíà ñóìà ділèтüñÿ íà 24 длÿ 
отрèìàííÿ 12–ìіñÿ÷íоãо öåíтровàíоãо ковçíо
ãо ñåрåдíüоãо;

5) ñåçоííèé іíдåкñ длÿ лèïíÿ отрèìóºтüñÿ ді
лåííÿì рåàлüíоãо çíà÷åííÿ длÿ лèïíÿ íà 12–ìі
ñÿ÷íå öåíтровàíå ковçíå ñåрåдíº.

Åтàïè 1–5 ïовторþþтüñÿ ïо÷èíàþ÷è ç íàñтóï
íоãо ìіñÿöÿ рÿдó і тд. Проöåñ çàкіí÷óºтüñÿ тоді, 
колè колè óæå íåìоæлèво вè÷èñлèтè ïовíó 12–
ìіñÿ÷íó ковçíó ñóìó.

Піñлÿ тоãо, ÿк отрèìàíо дåкілüкà оöіíок ñåçоí
íèõ коìïоíåíт длÿ коæíоãо ìіñÿöÿ, ¿õ íåоáõідíо 
óçàãàлüíèтè, àáè отрèìàтè одíå çíà÷åííÿ. Длÿ 
öüоãо крàщå вèкорèñтовóвàтè ìåдіàíó, à íå ñå
рåдíº çíà÷åííÿ, ïоçàÿк тàкèé ïідõід вèклþ÷àº 
вïлèв тèõ дàíèõ в роöі, ÿкі º íåçвè÷àéíо вåлèкè
ìè àáо ìàлåíüкèìè [10]. Ðåçóлüтàтè оá÷èñлåíü 
íàвåдåíі в тàáлèöі 1.

Колè відоìà ñåçоííà ñклàдовà St, ìоæíà вèÿ
вèтè трåíдовó ñклàдовó Tt тà íåрåãóлÿрíó коìïо
íåíтó et , вèõодÿ÷è іç ôорìóлè (1)

  Et = St • Tt • et  (1)
Тàкоæ ïåрåкоíàлèñü, що et – íåçàлåæíèé ãàó

ñівñüкèé ïроöåñ áілоãо øóìó іç ìàтñïодівàííÿì 0 
тà дèñïåрñіºþ .

О÷èñтèвøè дàíі від вïлèвó ñåçоííо¿ коìïоíåí
тè, вèçíà÷èлè коåôіöіºíтè åлàñтè÷íоñті длÿ коæ
íоãо іç ïåріодів ïідíÿттÿ тàрèôів, длÿ ÷оãо ñко
рèñтàºìоñü íàñтóïíоþ влàñíоþ ìåтодèкоþ:

Рисунок 2. Êорелограма "Сïоживання: ïоáутові сïоживачі"

Січ Лют Бер Êві Тра Чер Лиï Сер Âер Жов Лис Гру
1,246 1,146 1,076 0,934 0,857 0,839 0,861 0,906 0,843 0,993 1,096 1,202

Таáлиця 1. Çначення сезонниõ комïонент ïоïиту на е/е
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1) çíàéдåìо ñåрåдíіé åлþìіíовàíèé від ñåçоí
íоñті ïоïèт çà трè ïоïåрåдíі до çìіíè тàрèôó ïå
ріодó;

2) çíàéдåìо відñотковó çìіíó ïоïèтó , ÿк 
 
 

 

;

3) çíàéдåìо відñотковó çìіíó тàрèôó   
 
ÿк ;

4) ïоділèìо  íà одåрæàвøè коå
ôіöіºíт åлàñтè÷íоñті.

Ðåçóлüтàтè оöіíок åлàñтè÷íоñті ïоïèтó íà 
åлåктроåíåрãіþ ïрèвåдåíі в Тàáлèöі 2.

Çìіíà öіíè íà 1% ïрèçводèтü до çìіíè ïоïèтó íà 
ìåíø íіæ íà 1%, що ñвід÷èтü ïро íååлàñтè÷íіñтü 
ñïоæèвàííÿ åлåктроåíåрãі¿, à тоìó вклþ÷àтè від
ïовідíó çìіííó ó дèíàìі÷íó ìодåлü íå ìàº ñåíñó.

Сïоæèвàííÿ åлåктроåíåрãі¿ в ñво¿é оñíові ìàº 
рÿд ïрè÷èí і íå ìоæå ріçко çìіíþвàтèñü, à ÿк
що тàкà çìіíà вñå æ відáóлàñü, то воíà øвèдøå 
çà вñå дàвàтèìå вïлèв íà ìàéáóтíº ñïоæèвàí
íÿ. Длÿ ïроñтотè: ó ñіì'¿ А åлåктроåíåрãіÿ вèтрà
÷àºтüñÿ íà роáотó 10–тè лàìïо÷ок, тåлåвіçо
рà тà ìікроõвèлüово¿ ïå÷і. Â öüоìó ìіñÿöі, ñіì'ÿ 
А вèріøàлè кóïèтè щå õолодèлüíèк. Çроçóìіло, 
що ñïоæèвàííÿ åлåктроåíåрãі¿ длÿ íèõ çáілü
øèтüñÿ. Тàкоæ о÷åвèдíо, що в íàñтóïíоìó ìіñÿ
öі ¿õ õолодèлüíèк íікóдè íå ïодіíåтüñÿ і ñóìàрíå 
ñïоæèвàííÿ çà íàñтóïíèé (і дàлüøå) ìіñÿöü áóдå 
áілüøèì, íіæ ó ïоïåрåдíüоìó ïåріоді. Тоáто áà
÷èìо ïрèклàд, колè ñïоæèвàííÿ в t–ïåріод ìіñ
тèтü іíôорìàöіþ ïро тå, ÿкèì áóдå ñïоæèвàííÿ 
в (t+n)–ïåріод. 

Длÿ ïо÷àткó, доñлідèìо, ñкілüкè n ïоïåрåдíіõ 
ïåріодів ìàþтü вïлèв íà ïото÷íèé. Длÿ öüоãо ïо
ñлідовíо оöіíèìо ïàрàìåтрè дèñтрèáóтèвíо–лà
ãово¿ ìодåлі тèïó:

  
(2)

Таáлиця 2. Êоефіцієнти еластичності ïоïиту на електроенергію з áоку ïоáутовиõ сïоживачів
Дата зміни тарифу Êоефіцієнт еластичності

Кві.15 –0,05533586
Âåр.15 –0,20382285
Бåр.16 0,08205
Âåр.16 –0,00310992
Бåр.17 –0,091676084

Рисунок 3. Дані ïо сïоживанню груïою ïоáутовиõ сïоживачів, очищені від вïливу сезонної 
комïоненти, тис. кÂт*год
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Нåõàé çíà÷åííÿ рÿдó «åкçоãåííо¿» çìіííо¿ 
 º íåñтоõàñтè÷íèìè, тоáто длÿ íèõ відñóтíÿ 

корåлÿöіÿ іç коìïоíåíтоþ  ( ).
Тоді 
1.Бóдóºìо ïàрíó ліíіéíó корåлÿöіéíо–рåãрå

ñіéíó ìодåлü длÿ j = 1 і отрèìóºìо тàкі çíà÷åííÿ:
à=1651475,434; b0=0,667199294

То÷íіñтü ìодåлі – 94,27%
Поçàÿк à  і  

– роáèìо вèñíовок ïро ñтàтèñтè÷íó çíà÷óщіñтü 
ïàрàìåтрів.

2.Бóдóºìо двоôàкторíó ліíіéíó корåлÿöіéíо–
рåãрåñіéíó ìодåлü длÿ j = 2. Отрèìàлè тàкі çíà
÷åííÿ:

а = 2473557,517; 
b0 = 0,874530678; 
b1= –0,374453172

То÷íіñтü ìодåлі – 95,53%
Поçàÿк  і   à 

 – роáèìо вèñíовок ïро ñтàтèñтè÷íó 
çíà÷óщіñтü ïàрàìåтрів ,  тà .

Бóдóºìо трèôàкторíó ліíіéíó, корåлÿöіéíо–рå
ãрåñіéíó ìодåлü длÿ j = 2). Отрèìàлè тàкі çíà÷åííÿ:

а = 2853201,143; 
b0 = 0,775985369; 

b1 = – –0,358319851; 
b2 = 0,004276926

То÷íіñтü ìодåлі – 95,79%
Поçàÿк  і , , 

 à – роáèìо вèñíовок ïро 
одíоçíà÷íó ñтàтèñтè÷íó íåçíà÷óщіñтü ïàрàìåтрà 

 [11].
Цå оçíà÷àº, що ñïоæèвàííÿ в (t–3)–ïåріоді 

ìàéæå íіÿк íå вïлèвàº íà ñïоæèвàííÿ в ïото÷
íоìó ïåріоді.

Âèõодÿ÷è іç вèщå ñкàçàíоãо, çíàéдåìо ìо
дåлü ñïоæèвàííÿ ïоáóтовоþ ãрóïоþ íà оñíо
ві ïоïåрåдíüоãо ñïоæèвàííÿ. Âàрто áóтè óвàæ
íèì, àдæå оöіíкè ïàрàìåтрів ìодåлі ìàþтü áóтè 
коíñèñтåíтíèìè (ïоçàÿк íàøà ìодåлü áóдå çà 
ñвоºþ ñóттþ ìодåллþ Коéкà, длÿ ÿко¿  тà 

 ìоæóтü áóтè корåлüовàíèìè [11]).
Отоæ, çàãàлüíèé вèãлÿд ìодåлі ñïоæèвàííÿ:

   (3)
Âрàõовóþ÷è çíà÷åííÿ коåôіöіºíтів, ìодåлü íà

áóдå вèãлÿдó
 (4)

дå St – ñåçоííà коìïоíåíтà, вèçíà÷åíà ó тà
áлèöі 1;

Рисунок 4. Сïоживання е/е (в тис. кÂт*год) груïою ïоáутовиõ сïоживачів: реалüні та 
моделüні дані
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 – ñïоæèвàííÿ ó ïоïåрåдíі ïåріодè;
{ } – íåçàлåæíà тà ідåíтè÷íо роçïоділåíà 

ïоñлідовíіñтü рàíдоìíо роçïоділåíèõ çíà÷åíü 
іç ìàтåìàтè÷íèì о÷ікóвàííÿì 0 тà дèñïåрñіºþ 

.
Грàôік çíà÷åíü ìодåлі відоáрàæåíо íà рèñ.4 тà 5.
Цікàво оöіíèтè вíåñок коæíоãо іç ïоïåрåдíіõ 

ïåріодів ó çíà÷åííÿ Et, длÿ ÷оãо вèçíà÷èìо коå
ôіöіºíтè длÿ íорìовàíèõ дàíèõ.

Отрèìàлè тàкі рåçóлüтàтè:

Âèïàдковà вåлè÷èíà  вèçíà÷àº лèøå 4,47% рå
çóлüтàтó (ñþдè æ вõодèтü і рåàкöіÿ íà çìіíó тàрèôó).

Âисновки 
Â ïроöåñі доñлідæåííÿ ïоïèтó íà åлåктроåíåр

ãіþ çі ñтороíè ïоáóтовèõ ñïоæèвà÷ів áóло вñтà
íовлåíо, що:

Çíà÷åííÿ від’ºìíо¿ åлàñтè÷íоñті õо÷ і ïåрå
вàæàþтü, ïротå çìіíà тàрèôó íà óкрà¿íñüкоìó 
рèíкó íå рèçводèтü до ріçко¿ çìіíè ñïоæèвàííÿ 
åлåктроåíåрãі¿.

Сïоæèвàííÿ åлåктроåíåрãі¿ º ñóттºво àвторå
ãрåñіéíèì ïроöåñоì, ïрè÷оìó íà ïоïèт в ïото÷
íоìó ïåріоді ñтàтèñтè÷íо çíà÷óщèìè º дàíі çà (t–
1) тà (t–2) ïåріодè.

Сïоæèвàííÿ в (t–1) ïåріод íà 66% вïлèвàº 
íà ïото÷íèé ïоïèт, à ñïоæèвàííÿ в (t–2) ïåріод 

вïлèвàº íà 29%. Блèçüко 5% ïоÿñíþþтüñÿ вè
ïàдковоþ çìіííоþ  (ìàтåìàтè÷íå о÷ікóвàííÿ 
0, дèñïåрñіÿ ).

Оöіíкà ïоïèтó íà åлåктроåíåрãіþ ïоáóтовèìè 
ñïоæèвà÷àìè íà рèíкó Óкрà¿íè íà íàñтóïíèé ïå
ріод оïèñóºтüñÿ ÿк çìіщåíà ñóìà двоõ ïоïåрåдíіõ 
ïåріодів ç ïоïрàвкоþ íà ñåçоííіñтü ïлþñ вèïàд
ковà çìіííà(ріíÿííÿ 4). 

Â ïодàлüøоìó вàрто доñлідèтè ñïоæèвàííÿ 
ïроìèñловоþ ãрóïоþ, втрàтè, влàñíå ñïоæèвàí
íÿ, трàíñкордоííі ïåрåтокè тà вèроáíèöтво коæ
íèì тèïоì ãåíåрàöі¿. Модåлі, що оïèñóþтü вèщå 
çãàдàíі ïроöåñè ввіéдóтü в çàãàлüíі рівíовàæíó 
ìодåлü, що доçволÿтèìå çíàéтè рівíовàæíі тà
рèôè длÿ коæíоãо ç ïåріодів. Тàкоæ öікàво áóло 
á çíàéтè ïотåíöіéíі «рівíовàæíі» öіíè íà åлåк
троåíåрãіþ çà ïоïåрåдíі ïåріодè тà çíàþ÷è іñíó
þ÷і íà тоé ìоìåíт тàрèôè оá÷èñлèтè втрàтè ÷è 
вèãрàø коæíоãо іç ãрàвöів рèíкó, щоá çроçóìітè 
ÿк дåрæàві ïотріáíо кåрóвàтè рèíкоì в ìàéáóт
íüоìó длÿ çàдоволåííÿ ïотрåá вèроáíèків, ïоñå
рåдíèків тà ñïоæèвà÷ів в óìовàõ íовоïрèéíÿтоãо 
Çàкоíó [1].
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Рисунок 5. Графік залишків, тис. кÂт*год
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Націоналüне ïланування: чому українсüка  
стратегія сталого розвитку не є дієвою?

У статті проаналізовано міжнародні стратегії розвитку високорозвинених країн та країн, що роз-
виваються задля створення ефективної та дієвої національної стратегії, а також розглянуто націо-
нальну стратегію «Україна–2020», визначено слабкі та сильні сторони національного планування 
та шляхи оптимізації стратегій у майбутньому.

Êлþ÷îâі слîâà: стратегія, міжнародні стратегії, сталий розвиток, національне планування, на-
ціональна стратегія, стратегічне планування, проблематика стратегічного планування.

САРКИСЯН Л.Г.,
БАРТКОВА Е.Н.

Националüное ïланирование: ïочему украинская  
стратегия устойчивого развития не раáотает?

В статье проанализированы международные стратегии развитых стран и стран, которые раз-
виваются с целью создания эффективной и действенной национальной стратегии, а также расс-
мотрена национальная стратегия «Украина–2020»,обозначены слабые и сильные стороны на-
ционального планирования и пути оптимизации стратегий в будущем.

Êлþ÷åâыå слîâà: стратегия, международные стратегии, устойчивое развитие, национальное 
планирование, национальная стратегия, стратегическое планирование? проблематика стратеги-
ческого планирования.

SARKISYAN L.G.,
BARTKOVA K.M.

National planning: why ukrainian sustainable  
development strategy is not working?

The main idea of the article is to analyse economic strategies of well–developed and developing 
countries in order to create an effective and successful national strategy. The article considers 
national strategy «Ukraine–2020», points out strong and weak sides of national planning and suggests 
practical and sufficient solutions to contribute to future strategies.

Key words: Strategy, international strategies, sustainable development, national planning, national 
strategy, problems in strategical planning
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Пîстàíîâêà пðîблåìи. Стрàтåãі÷íå ïлàíó
вàííÿ – öå вèд ïрàктè÷íо¿ діÿлüíоñті, ñïрÿìо
вàíèé íà роçроáкó ïлàíó діé довãо– àáо корот
коñтроковоãо ïåріодó çàдлÿ доñÿãíåííÿ ïåвíо¿ 
ìåтè, ñтàáіліçàöі¿ åкоíоìі÷íоãо роçвèткó, роçïо
ділó рåñóрñів тà ïåрåроçïоділó доõодів. Ðоçроáкà 
тàкоãо родó ïлàíó º коìïлåкñíоþ тà вèìàãàº áà
ãàто ÷àñó длÿ оïрàöþвàííÿ дàíèõ тà вèçíà÷åííÿ 
ïроìіæíèõ тà ãоловíèõ öілåé [6].

Головíèì зàâäàííяì стàтті º доñлідæåííÿ 
óñïіøíèõ åкоíоìі÷íèõ ñтрàтåãіé, оñкілüкè öå до
çволÿº íàв÷èтèñÿ åôåктèвíо роçроáлÿтè ñтрà
тåãіþ роçвèткó крà¿íè длÿ ïідвèщåííÿ доáроáóтó 
ãроìàдÿí àáо æ, íàвïàкè, дàº ìоæлèвіñтü ãроìà
дÿí óíèкíóтè ïоìèлок, ÿкі доïóñтèлè іíøі крà¿íè. 

Àíàліз äîсліäжåíь тà публіêàцій. Аíàліç 
åкоíоìі÷íèõ ñтрàтåãіé роçвèíåíèõ крà¿í ñвітó тà
коæ ìоæå вкàçàтè íà вàæлèві ñтрóктóрíі çìіíè 
вñåрåдèíі крà¿íè, ÿкі щå íå áóлè çãàдàíі в íàöі
оíàлüíіé ñтрàтåãі¿, ïротå º вàæлèвèì коìïоíåí
тоì óñïіõó åкоíоìі÷íоãо æèттÿ крà¿íè.

Âàãоìèé вíåñок в доñлідæåííÿ ñтрàтåãі÷íо
ãо ïлàíóвàííÿ вíåñлè тàкі óкрà¿íñüкі íàóковöі: 
А.Грèöåíко, Н.Дàлåвñüкà, О.Корíіé÷óк, І.Коñтþк, 
Ю.Мàкàãоí, Ю.Ðèáàк, Н.Сåìків, Â.Тàрàñåвè÷, 
А.Філіïåíко, Ю.Шàïовàл тà іíøі.

До ãоловíèõ çàвдàíü ñтàтті відíоñÿтüñÿ вè
в÷åííÿ ìіæíàродíèõ åкоíоìі÷íèõ ñтрàтåãіé, àíà
ліç тà ìоíіторèíã вèкоíàííÿ íàöіоíàлüíо¿ ñтрà

тåãі¿ ñтàлоãо роçвèткó Óкрà¿íè, вèçíà÷åííÿ 
íåдоліків тà øлÿõів ¿õ ïодолàííÿ. 

Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Тàкèé докó
ìåíт, ÿк íàöіоíàлüíà ñтрàтåãіÿ, ìоæлèво в ïåвíіé 
ìірі íàçвàтè óíікàлüíèì, оñкілüкè õо÷ і íà ñó÷àñ
íоìó åтàïі ñïоñтåріãàºтüñÿ ïідвèщåííÿ вçàºìо
çàлåæíоñті åкоíоìік ñвітó, вñå æ крà¿íà ìàº кå
рóвàтèñÿ оñоáлèвоñтÿìè ïрèродíіõ óìов, кліìàтó, 
ãåоãрàôі÷íоãо ïолоæåííÿ é çàáåçïå÷åíіñтþ трó
довèìè тà ïрèродíіìè рåñóрñàìè ç одíоãо áо
кó, тà ç іíøоãо роçвèткоì íàóковоãо тà тåõíі÷íо
ãо ïотåíöіàлó, рівíåì дèãітàліçàöі¿ åкоíоìікè тà 
іííовàöіéíèìè ìоæлèвоñтÿìè. Тàкоæ, íåоáõідíо 
çвåрíóтè óвàãó íà оñоáлèвоñті кóлüтóрè, ìåíтàлі
тåтó тà öіííоñтåé íàñåлåííÿ крà¿íè. Âідïовідíо, íå 
áóдå вірíèì ïовíіñтþ ñкоïіþвàтè ñтрàтåãіþ ïåвíо¿ 
крà¿íè, íàвітü ÿкщо вèкорèñтовóвàтè лèøå вèáрà
íі ïóíктè, íå ìоæлèво ç вïåвíåíіñтü о÷ікóвàтè тà
кèé æ рåçóлüтàт ÿк і в крà¿íі, ÿкà ¿õ вïровàдèлà.

Åкоíоìі÷íà ñтрàтåãіÿ ñтàлоãо роçвèткó «Óкрà¿
íà – 2020» – öå докóìåíт, що вèçíà÷àº íàïрÿì
кè тà ïріорèтåтè роçвèткó Óкрà¿íè до 2020 рокó. 
Длÿ тоãо, щоá Óкрà¿íà відïовідàлà ºвроïåéñüкèì 
ñтàíдàртàì æèттÿ é доñÿãàлà вèñокèõ ìàкроåко
íоìі÷íèõ ïокàçíèків, íåоáõідíо çдіéñíþвàтè рóõ 
óïåрåд çà тàкèìè вåкторàìè:

• вåктор роçвèткó;
• вåктор áåçïåкè;
• вåктор відïовідàлüíоñті;

Рисунок 1. Çміна ïозицій основниõ комïонентів рейтингу ведення легкості áізнесу 2017–
2018, ïоáудовано на основі даниõ [10]
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• вåктор ãордоñті [2].
Якщо áілüø дåтàлüíо роçãлÿдàтè ñтрàтåãіþ 

«Óкрà¿íà – 2020», ìоæíà ç вïåвíåíіñтþ ñкàçàтè, 
що ñтрàтåãіÿ ïовíіñтþ оõоïлþº вñі ïроáлåìíі àñ
ïåктè ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íоãо роçвèткó Óкрà¿íè. Â 
діéñíоñті, áілüøà ÷àñтèíà рåôорì íå вèкоíàíà é íà 
50%, тоìó що, ñтрàтåãіÿ оõоïлþº ìàñøтàáíі ïоïó
ліñтè÷íі рåôорìè вèкоíàтè ÿкі íåìоæлèво çà 5 ро
ків. Хо÷à в ìіæíàродíèõ рåéтèíãàõ ïоçèöі¿ Óкрà¿íè 
ìàþтü ïоçèтèвíó тåíдåíöіþ, воíè вñå щå çàлèøà
þтüñÿ íèçüкèì, ïодåкóдè íàéíèæ÷èìè в Євроïі.

Çãідíо çі Стрàтåãіºþ, Óкрà¿íà ìàлà ïоñіñтè 30 
ìіñöå ó рåéтèíãó Світовоãо áàíкó «Doing business» 
(Ðèñ.1), ó 2018 Óкрà¿íà ïоñілà 76 ìіñöå, що íà 
4 ïоçèöі¿ вèщå íіæ ó ïоïåрåдíüоìó роöі [9]. По
то÷íå ìіñöå в рåéтèíãó – íàéãірøèé рåçóлüтàт в 
Євроïі (окріì Мàкåдоíі¿), щодо ïоñтрàдÿíñüкèõ 
крà¿í, то Óкрà¿íà тàкоæ ïроãрàº (38 ïоçèöіÿ – ó 
Білорóñі, 36 – ó Кàçàõñтàíà тà 35 – ó Ðоñі¿).

Âідïовідíо до Іíдåкñó ãлоáàлüíо¿ коíкóрåí
тоñïроìоæíоñті 2017–2018, оïóáліковàíоãо 
Âñåñвітíіì åкоíоìі÷íèì ôорóìоì, Óкрà¿íà ïоñі
дàº 81 ñõодèíкó (ç 137 крà¿í), ïоïåрåдíüо Óкрà
¿íà çàéìàлà 85 ìіñöå ó 2016–2017 (ç 138 крà
¿í), à ó 2015–2016 – 79 ìіñöå (ç 140 крà¿í) [9].

Щодо ÂÂП íà дóøó íàñåлåííÿ, çà ïàрèтåтоì кó
ïівåлüíо¿ ñïроìоæíоñті ó 2017 р., çà вåрñіºþ Сві
товоãо áàíкó, Óкрà¿íà çàéìàº 114 ìіñöå çі 187. 
ÂÂП íà дóøó íàñåлåííÿ ñтàíовèтü 8 656 дол. 
США, çà ñтрàтåãіºþ ÂÂП íà дóøó íàñåлåííÿ ìàº 
ñтàíовèтè 16 000 дол. США [10]. Â тоìó æ ñïèñкó 
дåщо вèщі щàáлі ïоñідàþтü: Грóçіÿ – 10 644 дол. 

США (105 ìіñöå), Білорóñü – 18 616 дол. США 
(70 ìіñöå), Ðóìóíіÿ – 23 991 дол. США (59 ìіñöå), 
Полüщà – 29 251 дол. США (44 ìіñöå), Лèтвà – 
31 935 дол. США (40 ìіñöå) Ніìå÷÷èíà – 50 206 
дол. США (17 ìіñöå) [8,9] (рèñ.2).

Âодíо÷àñ крà¿íà ïокрàщèлà ñвоþ ïоçèöіþ в 
рåéтèíãó ñïрèéíÿттÿ корóïöі¿, ÿкèé роçрàõовóº 
Тransparency International, і ïідíÿлàñÿ в 2017 р. 
íà ïоçèöіþ вèщå і çдоáóлà 130 ìіñöå ç 180 крà¿í 
[4]. Âідïовідíо до Стрàтåãі¿ Óкрà¿íà до 2020 рокó 
ìàº áóтè ó 50 крàщèõ крà¿í рåéтèíãó. 

Стрàтåãіÿ Óкрà¿íè ìàº ãрàìотíі ôорìóлþвàííÿ, 
àлå вåлèкèì ïèтàííÿì çàлèøàºтüñÿ ¿¿ ïрàктè÷íà 
ñклàдовà, íàñкілüкè воíà åôåктèвíà тà ÷è áóдóтü 
óñïіøíèìè вèкоíàíі рåôорìè. 

Ç ïрèклàдів ñтрàтåãі÷íоãо ïлàíóвàííÿ Дàíі¿, 
Брàçèлі¿ тà КНÐ вèïлèвàº тå, що íå çàвæдè рå
ôорìè ÷è çìіíà вåкторів ïоçèтèвíо вïлèвàº íà 
ïодàлüøèé роçвèток крà¿íè, ïротå лèøå øлÿ
õоì ïàдіíü тà çлåтів ìоæíà вèéтè íà ïрàвèлüíèé 
øлÿõ роçвèткó.

Головíоþ коíкóрåíтíоþ ïåрåвàãоþ КНÐ íà 
ñвітовоìó рèíкó º дåøåвà роáо÷à ñèлà, ñàìå öå 
çìотèвóвàло кåрівíèків ТНК тà іíøèõ коìïàíіé–
ãіãàíтів ïåрåíåñтè вèроáíèöтво ñàìå до Кèтàþ, 
що в ñотíі рàçів çáілüøèло ïрèïлèв ïрÿìèõ іí
вåñтèöіé до крà¿íè. Протå тàкà ñèтóàöіÿ çíà÷íо 
ïокрàщèлà рівåíü æèттÿ в крà¿íі, що ïрèçвåло до 
çáілüøåííÿ öіí тà вàртоñті ïрàöі, що çìóøóº іíо
çåìíі коìïàíі¿ øóкàтè іíøі рèíкè дåøåво¿ роáо
÷о¿ ñèлè. Нàтоìіñтü, çàдлÿ çáілüøåííÿ тà çàáåç
ïå÷åííÿ çроñтàííÿ тåìïів ÂÂП, ÿкèé ìàв ïåвíі 

Рисунок 2. Показники ÂÂП на душу населення,дол. США*
*побудовано на основі даних [8,9]
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тåíдåíöі¿ до ñïàдó, óрÿд Кèтàþ вèріøèв íàрощó
вàтè ñïоæèвàííÿ вñåрåдèíі крà¿íè, тèì ñàìèì 
ñтèìóлþвàтè роçвèток åкоíоìікè – Óрÿдó Óкрà
¿íè тàкоæ ñлід ïоïрàöþвàтè íàд відкрèтіñтþ вíó
тріøíüоãо рèíкó длÿ іíвåñтèöіé тà ñïрощåííþ 
óìов вåдåííÿ áіçíåñó [3].

Âід ñïàдó тåìïів роñтó åкоíоìікè Кèтàþ ïо
ñтрàæдàлà Брàçèліÿ, оñкілüкè КНÐ áóлà одíèì 
іç оñíовíèõ торãівåлüíèõ ïàртíåрів крà¿íè. Ðå
öåñіÿ 2014–2016рр. в Брàçèлі¿ áóлà çóìовлåíà 
ñкоро÷åííÿì іíвåñтèöіé тà íåдовіроþ іíвåñторів 
до ïолітè÷íо¿ вåрõівкè, çíèæåííÿ öіí íà ñèровè
íó íà ñвітовèõ рèíкàõ, çáілüøåííÿ áåçроáіттÿ тà 
іíôлÿöі¿ в крà¿íі. Нàöіоíàлüíà вàлþтà ïодåøåв
øàлà íà 35%, ó çв'ÿçкó ç íåñïрèÿтлèвоþ ïолі
тè÷íоþ і åкоíоìі÷íоþ ñèтóàöіºþ тà вèíèкíåí
íÿì вíóтріøíіõ ïротèрі÷. Сüоãодíі крà¿íà óñïіøíо 
рåàліçовóº ïолітèкó áàãàтовåкторíоñті, é ïрàã
íå ïодолàтè çàлåæíіñтü від åкñïортó в одíó крà
¿íó, дèвåрñèôікóþ÷è ¿¿ – що Óкрà¿íà тàкоæ ìоãлà 
á вçÿтè çà ïрèклàд íå ÷åкàþ÷è íà ÷åрãовèé ñïàд 
öіíè íà ñèровèíó íà ñвітовоìó рèíкó тà рåöåñі¿ 
íàöіоíàлüíо¿ åкоíоìікè [1].

Åкоíоìі÷íі ïроáлåìè Брàçèлі¿ áàãàто в ÷оìó 
ïåрåãóкóþтüñÿ ç ïроáлåìàìè Óкрà¿íè, ïротå ãо
ловíоþ відìіííіñтþ º тå, що в Брàçèлі¿ вèокрåì
лåíà çíà÷íà долÿ ñåрåдíüоãо клàñó, ÿкà ìàº ñтàлі 
тåíдåíöі¿ до çáілüøåííÿ ¿¿ кілüкоñті. 

Тàкі дåрæàвíі ïроãрàìè, ÿк Bolsa Familia – ïро
ãрàìà вèïлàт ñіìåéíо¿ доïоìоãè çà óìовè відвід
óвàííÿ øколè і рåãóлÿрíèõ ìåдè÷íèõ оãлÿдів ді
тåé; ñóáñèдóвàííÿ крåдèтів íà æèтло і ïідвèщåííÿ 
ìіíіìàлüíо¿ çàрïлàтè доçволèлè ç 2003 р. çíè
çèтè áідíіñтü ìàéæå íà 24% в ïорівíÿííі ç 2017. 

Çà оñтàííі дåñÿтü років 15 ìлí. áрàçèлüöів çìо
ãлè вèáрàтèñÿ ç áідíоñті, à 13,5 ìлí. – ç óáоãоñті. 
Нàвітü ñüоãодíі çàáåçïå÷åíі тà áàãàті лþдè ãото
ві віддàвàтè íåвåлèкó ÷àñтèíó ñво¿õ ïрèáóтків çà
длÿ доáроáóтó крà¿íè, відïовідíо до ввåдåíо¿ тàì 
рåãрåñèвíо¿ ñèñтåìè оïодàткóвàííÿ[1]. 

Ç íàвåдåíоãо доñвідó ìоæлèво áóло á çàïровà
дèтè дèвåрñèôіковàíó ïодàтковó ñтàвкó і в Óкрà
¿íі, çà рàõóíок ïодàтків íà роçкіø тà ç вèñокèõ 
доõодів, ìоæíà áóло á íà ÿкóñü ÷àñтèíó íàïовíè
тè áþдæåт крà¿íè.

Щå одíèì крокоì длÿ ïодàлüøо¿ ñтàáілüíоñті 
íà вíóтріøíüоìó рèíкó áóло оá’ºдíàííÿ áрàçèлü
öÿìè íàвколо тàк çвàíоãо ìàтåріàлüíоãо áàçèñó 
длÿ коíñåíñóñó, тоáто çãодè вклàдàтè ïрèáóткè 
дåрæàвè в лþдåé, що оïèíèлèñÿ íà «óçáі÷÷і». Ці 
вклàдåííÿ ïрèçвåлè до øвèдкоãо çроñтàííÿ тà 
ôорìóвàííÿ ñïоæèвàöüкоãо клàñó [1].

Доñвід Дàíі¿ çàñвід÷óº, що ìоæлèво ñкоíöåí
трóвàтè åкоíоìі÷íå æèттÿ крà¿íè íàвколо роç
вèткó ìàлèõ ïідïрèºìñтв тà корïорàöіé. Óрÿд 
вñілÿко çàоõо÷óº тà ñïрèÿº відкрèттþ áіçíåñà ó 
Дàíі¿, тàк ÿк ввàæàº éоãо оñíовоþ роçвèткó. Сà
ìå клàñтåрíèé роçвèток åкоíоìікè доïоìàãàº 
крà¿íі ïоñтіéíо ïідвèщóвàтè коíкóрåíтоñïро
ìоæíіñтü ïродóкöі¿. Âçàãàлі, рèíок Дàíі¿ ввàæà
ºтüñÿ одíèì іç íàéïåрñïåктèвíіøèõ ç то÷кè çорó 
ïоïèтó íà вèñокі тåõíолоãі¿ тà íововåдåííÿ, то
ìó рèíок іííовàöіé ñïрÿìовóº ñвоþ діÿлüíіñтü íà 
ïотрåáè ñкàíдèíàвñüкèõ крà¿í [5].

Яñкрàвèì ïрèклàдоì çàñтоñóвàííÿ іííовàöіé º 
ñілüñüкå ãоñïодàрñтво в Дàíі¿, ÿкå õàрàктåрèçóºтü
ñÿ вèñокèì рівíåì роçвèткó, і íåçвàæàþ÷è íà тå, 
що éоãо ÷àñткà ó ÂÂП ñкоротèлàñü çà оñтàííі ро

Рисунок 3. Надõодження ïрямиõ іноземниõ інвестицій в Êитай 1990–2016 рр. (млн дол 
США), ïоáудовано на основі даниõ [11]
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кè до 1%, воíо ìàéæå ïовíіñтþ çàáåçïå÷óº ïотрå
áè дåрæàвè і áàçóºтüñÿ íà вèñокèõ тåõíолоãіÿõ [7]. 

Ó ñкàíдèíàвñüкіé клàñтåрíіé ìодåлі вдàло ïоºд
íàíо åôåктèвíо ïрàöþþ÷ó ìåрåæó іíôорìàöіé
íèõ ïотоків ìіæ óíівåрñèтåтàìè, íàóково–доñлід
íèìè óñтàíовàìè, ïідïрèºìñтвàìè тà óñтàíовàìè, 
що ґрóíтóºтüñÿ íà довірі, ç ìàñøтàáíоþ дåрæàв
íоþ ïідтрèìкоþ. Клàñтåрíà ìодåлü åкоíоìі÷íо
ãо роçвèткó рåàліçóºтüñÿ в óìовàõ ïрèвàáлèвоãо 
íàöіоíàлüíоãо áіçíåñ–ñåрåдовèщà в ïоºдíàííі çі 
ñтàáілüíèì åкоíоìі÷íèì çроñтàííÿì і íàéвèщè
ìè ó ñвіті ñтàíдàртàìè ÿкоñті æèттÿ [5].

Доöілüíіñтü тà óñïіøíіñтü åкоíоìі÷íèõ ñтрàтå
ãіé Дàíі¿, Брàçèлі¿ тà КНÐ доводèтü, що ïродóìà
íà ñтрàтåãіÿ – клþ÷ до óñïіõó. 

Щодо рåкоìåíдàöіé тà ìàéáóтíüоãо íàöіо
íàлüíо¿ ñтрàтåãі¿, íà оñíові ïровåдåíèõ доñлі
дæåíü, ìоæåìо çроáèтè тàкі вèñíовкè:

• вàæлèво рåàлüíо оöіíèтè рåñóрñíèé ïотåí
öіàл крà¿íè é рàöіоíàлüíо вèкорèñтовóвàтè éо
ãо, ïоñтóïово çìіíþþ÷è ñтàтóñ крà¿íè, що ïродàº 
ñèровèíó àáо íàïівôàáрèкàтè;

• íåоáõідíо ïåрåоріºíтóвàтè åкоíоìікó крà¿íè ç 
ñèровèííо¿ íà ãотовó ïродóкöіþ;

• кåрівíèì орãàíàì íåоáõідíо çоñåрåдèтèñÿ íà 
ïоøóкó íовèõ ïàртíåрів çà кордоíоì, ìоæлèво 
çвåрíóтè óвàãó íà рèíкè Аçі¿, оñкілüкè íåàáèÿкèé 
іíтåрåñ до ñілüñüкоãоñïодàрñüко¿ ïродóкöі¿ вèÿв
лÿº Іíдіÿ;

• ïорÿд ç ïоøóкоì íовèõ рèíків, íåоáõідíо çо
ñåрåдèтèñÿ íà ÿкоñті ïродóкöі¿, ÿкó вèроáлÿº 
Óкрà¿íà тà çàвдÿкè роçроáкàì клàñтåрíèõ óтво
рåíü çáілüøèтè ïотåíöіàл ãотово¿ ïродóкöі¿ тà ¿¿ 
коíкóрåíтоñïроìоæíіñтü

• íåоáõідíо ïоïрàöþвàтè íàд ìіæíàродíèì 
іìідæåì крà¿íè, ïокрàщèтè ïоçèöі¿ в рåéтèíãó 
ñïрèéíÿттÿ корóïöі¿, що á ñтàáіліçóвàло іíвåñтè
öіéíèé кліìàт, що á çроáèло íàøó крà¿íó áілüø 
ïрèвàáлèвоþ длÿ іíвåñтèöіé;

• íåоáõідíо роçроáèтè çàкоíодàв÷ó áàçó длÿ 
ñтворåííÿ, роçвèткó тà ôóíкöіоíóвàííÿ клàñтåр
íèõ óтворåíü;

• тàкоæ, ñлід íàãолоñèтè íà іìïлåìåíтàöі¿ в 
Óкрà¿íі клàñтåрíо¿ ìодåлі роçвèткó ïідïрèºìñтв, 
що á çíà÷íо ïідвèщèло іíвåñтèöі¿ ÿк в íàóкó, тàк 
і оíовèло і ìодåрíіçóвàло тåõíі÷íó áàçó é тåõíо
лоãі¿ вèроáíèöтвà íà ïідïрèºìñтвàõ, крà¿íà ìоãлà 
отрèìóвàтè ïоñтіéíèé доõід від клàñтåрíèõ óтво
рåíü, ÿкі á дàвàлè роáо÷і ìіñöÿ вåлèкіé кілüкоñті 
лþдåé é що á çìåíøèло відñоток тіíіçàöі¿ åкоíо

ìікè, çáілüøóþ÷è доõід до áþдæåтó тà çàáåçïå÷ó
þ÷è ïідвèщåííÿ коíкóрåíтоñïроìоæíоñті ïро
дóкöі¿ é вíóтріøíüоãо ¿¿ ñïоæèвàííÿ;

Кàáіíåт Міíіñтрів ìàº ліáåрàліçóвàтè åкоíоìі÷
íі відíоñèíè, рåãóлþвàтè рèíок ïåвíоþ ìіроþ, 
øлÿõоì çàоõо÷åííÿ тà ñóáñèдіþвàííÿ ìàлèõ тà 
ñåрåдíіõ ïідïрèºìñтв, вåдåííÿì «ïодàтковèõ кà
íікóл», оñоáлèво в ïåрøі рокè ôóíкöіоíóвàííÿ 
ïідïрèºìñтв; 

Підвèщåíà ÷àñткà в åкоíоìіöі ìàлоãо тà ñåрåд
íüоãо áіçíåñó, дàлà á ìоæлèвіñтü вèділèтèñÿ ñå
рåдíüоìó клàñó – оñíові åкоíоìі÷íèõ відíоñèí, 
ÿкі á длÿ çàдоволåííÿ ñво¿õ ïотрåá ñтворþвàлè 
ïоïèт ,ñтèìóлþþ÷è відкрèттÿ íовèõ ïідïрèºìñтв 
тà ñтворåííþ роáо÷èõ ìіñöü;

• áåçóìовíо, ïотріáíо çоñåрåдèтèñÿ íà ñтво
рåííі çдорово¿ коíкóрåíöі¿ вñåрåдèíі крà¿íè, çà
ïоáіãàтè ìоíоïоліçàöі¿ рèíкó тà íåçàкоííоìó 
ïрèвлàñíåííþ вåлèкèõ ïідïрèºìñтв ñтрàтåãі÷
íоãо çíà÷åííÿ;

• врàõовóþ÷è дåрæàвíèé áорã Óкрà¿íè (ÿкèé 
íà 1 ñі÷íÿ 2018 ñтàíовèв 2,14 трлí ãрí), до íà
öіоíàлüíо¿ ñтрàтåãі¿ тàкоæ ìàº áóтè вклþ÷å
íèé ïóíкт ïро ñкоро÷åííÿ дåрæàвíоãо áорãó тà 
æорñткó åкоíоìіþ áþдæåтíо¿ ïроãрàìè, çà ïрè
клàдоì Ніìå÷÷èíè тà Яïоíі¿, ÿкі ïовíіñтþ віддà
лè ñвіé áорã вèтрà÷åíèé íà відáóдовó ïіñлÿ Дрó
ãо¿ ñвітово¿ віéíè, ïрè ÷оìó Яïоíіÿ віддàвàлà ñвіé 
áорã øлÿõоì ïåрåдà÷і вèñокотåõíолоãі÷íо¿ ïро
дóкöі¿, вèроáлåíо¿ в крà¿íі.

Сïèñок рåкоìåíдàöіé ìоæíà ïродовæóвàтè, 
ïротå вèщåçãàдàíі рåôорìè тà рåкоìåíдàöі¿ ìà
þтü áóтè оáов’ÿçково вклþ÷åííі в ãоловíó ñтрà
тåãіþ íà довøèé ïåріод ÷àñó (10,20 ÷è 50 ро
ків), коæíі 5 років óõвàлþвàлàñÿ á íовà ïроìіæíà 
ñтрàтåãіÿ, ÿкó роçроáèв íовèé óрÿд é вñåáі÷íо 
ñïрèÿв ¿¿ вèкоíàííþ.

Âисновки 
Отæå, оñíовíоþ ïроáлåìоþ Стрàтåãі¿ ñтàлоãо 

роçвèткó «Óкрà¿íà – 2020» º ¿¿ ïоïóліñтè÷íèé õà
рàктåр, öілі, ÿкі воíà ñтàвèтü íà ìåті доñÿãтè íå 
ìàþтü рåàлüíоãо ïідґрóíтÿ (çàкоíодàв÷о¿ áàçè, 
доñтàтíüо¿ кілüкоñті рåñóрñів) çà íåìоæлèвіñтþ 
¿õ вèкоíàííÿ çà 5 років. Діºвіñтü тà åôåктèвíіñтü 
ñтрàтåãі¿ íàвітü çà оöіíкàìè в ìіæíàродíèõ рåé
тèíãàõ ìоæíà вèçíà÷èтè, ÿк тàкó що íå º óñïіø
íоþ. Çвè÷àéíо, ìіñöÿ в ìіæíàродíèõ рåéтèíãàõ 
ìàþтü ïоçèтèвíі тåíдåíöі¿ ïротå, рåçóлüтàтè çà
лèøàþтü áàæàтè крàщоãо.
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Óкрà¿íі ïотріáíо çоñåрåдèтèñÿ íà вèкоíàííі ïро
ìіæíèõ öілåé, ÿкі вèçíà÷àлèñÿ á ñтрàтåãіºþ роçвèткó, 
óтвåрдæåíоþ діþ÷оþ влàдоþ íà áлàãо вèкоíàííÿ 
ãоловíо¿ ñтрàтåãі¿, ÿкà ìàº довãоñтроковó ïåрñïåк
тèвó тà ïåрåлік ïокàçíèків, ÿкі ìàþтü áóтè доñÿãíó
тèìè. Протå влàдà ìàтèìå ìоæлèвіñтü ñàìоñтіéíо 
вèçíà÷àтè ìåтодè é øлÿõè вèріøåííÿ ïроáлåì, ãо
ловíоþ ìåтоþ áóдå доñÿãíåííÿ кіíöåво¿ ìåтè.

Нà дàíоìó åтàïі ó Âåрõовíіé Ðàді вæå çàрå
ºñтровàíо ïроåкт ìàéáóтíüо¿ ñтрàтåãі¿ ñтàлоãо 
роçвèткó Óкрà¿íè до 2030 рокó, ïротå ÷è óõвà
лÿтü ñàìå öþ вåрñіþ çàкоíоïроåктó – ïокàæå 
÷àñ. Âèçíà÷íèì º тå, що öÿ ñтрàтåãіÿ ïåрåдáà÷àº 
ïлàí çàõодів íà 10 років, що вæå áóдå вкàçóвà
тè ïрèéдåøíіì óрÿдàì вåктор роçвèткó крà¿íè в 
відíоñíо довãоñтроковіé ïåрñïåктèві.
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Пîстàíîâêà пðîблåìи. Åôåктèвíå дåрæàвíå 
óïрàвліííÿ ïåрåдáà÷àº çàñтоñóвàííÿ øèрокоãо 
іíñтрóìåíтàріþ çàõодів ÿк оáìåæóþ÷оãо, тàк і ñтè
ìóлþþ÷оãо õàрàктåрó. Åкоíоìі÷íà іñторіÿ çàñвід
÷óº, що íåоліáåрàлüíà åкоíоìі÷íà ïолітèкà ìоæå 
áóтè тàк ñàìо çãóáíоþ длÿ крà¿íè, ÿк і дåрæàвíèé 
ìоíоïоліçì. Åкоíоìі÷íà ïолітèкà дåрæàвè íå ìо

æå çводèтèñü вèклþ÷íо до íåоліáåрàлüíèõ çàõо
дів дåрåãóлÿöі¿ é ìàñово¿ ïрèвàтèçàöі¿, ÷è до çà
õодів оáìåæåííÿ åкоíоìі÷íо¿ діÿлüíоñті ñóá’ºктів 
ãоñïодàрþвàííÿ, оáìåæåííÿ ïрàв влàñíоñті то
що. Покè ñвітовà åкоíоìі÷íà дóìкà çàçíàº çìіí 
ïід вïлèвоì ãлоáàлüíèõ åкоíоìі÷íèõ крèç і çроñ
тàííÿ клàñово¿ íåрівíоñті, áàлàíñóþ÷è ìіæ íåо

УДК 338.242.4.
КИРИЧЕНКО Є.М.

Проáлеми ефективності державного уïравління  
в сфері українсüкої ювелірної галузі 

Актуальність розгляду питання ефективності державного управління в сфері регулювання укра-
їнської ювелірної галузі продиктована значним інвестиційним потенціалом галузі та зацікавленіс-
тю в розвитку її експортно–імпортної діяльності. У статті здійснено огляд сучасного стану укра-
їнської ювелірної галузі, проаналізовано ключові економічні показники. Проведено ґрунтовний 
аналіз заходів державної політики, спрямованих на подолання кризи в галузі, а також розроблено 
програму дій з її відродження та розвитку.

Êлþ÷îâі слîâà: державне управління; українська ювелірна галузь; дорогоцінні метали; динамі-
ка українського експорту та імпорту; ювелірні вироби в структурі роздрібного та оптового товаро-
обороту; заходи державної політики; дерегулювання ювелірної галузі; негативні ефекти; програма 
дій з відродження ювелірної галузі.

КИРИЧЕНКО Е.М. 

Проáлемы эффективности государственного уïравления  
в сфере украинской ювелирной отрасли

Актуальность рассмотрения вопроса эффективности государственного управления в сфере ре-
гулирования украинской ювелирной отрасли продиктована значительным инвестиционным по-
тенциалом отрасли и заинтересованностью в развитии ее экспортно–импортной деятельности. В 
статье рассмотрено современное состояние украинской ювелирной отрасли, проанализированы 
ключевые экономические показатели. Проведен тщательный анализ мер государственной по-
литики, направленных на преодоление кризиса в отрасли, а также разработана программа дей-
ствий по её возрождению и развитию.

Êлþ÷åâыå слîâà: государственное управление; украинская ювелирная отрасль; драгоценные 
металлы; динамика украинского экспорта и импорта; ювелирные изделия в структуре розничного 
и оптового товарооборота; меры государственной политики; дерегулирование ювелирной отрас-
ли; негативные эффекты; программа действий по возрождению ювелирной отрасли.

KYRYCHENKO Y.M. 

Problematic issues of public administration efficiency  
in Ukrainian jewelry industry

The relevance of the public administration efficiency in the regulation of Ukrainian jewelry industry 
is dictated by significant investment potential of the industry and the interest in development of its 
export–import activities.The article considers the current state of Ukrainian jewelry industry with key 
economic indicators. A thorough analysis of public policy measures aimed at overcoming the industry 
crisis has been carried out, as well as the Action Plan for its revival and development has been proposed.

Key words: public administration; Ukrainian jewelry industry; precious metals; dynamics of Ukrainian 
exports and imports; jewelry in the structure of retail and wholesale turnover; public policy measures; 
deregulation of the jewelry industry; negative effects; Action Plan for revival and development of the 
jewelry industry.
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ліáåрàліçìоì, ïоìірковàíоþ ãåтåродокñіºþ, і ïå
рåоñìèñлþþ÷è тåорåтè÷íó ñïàдщèíó М. Кåéíñà, 
óкрà¿íñüкіé ïолітè÷íіé тà íàóковіé åліті вàрто вè
çíà÷èтèñü іç ïріорèтåтàìè роçвèткó íàöіоíàлü
íо¿ åкоíоìікè, ñкоíöåíтрóвàвøèñü íà вíóтріø
íüодåрæàвíèõ ïроáлåìàõ. Сàìå íååôåктèвíіñтü 
дåрæàвíоãо óïрàвліííÿ, ïоïóліçì тà íåïродóìàíå 
çàïоçè÷åííÿ çàõідíоãо доñвідó é іíоçåìíо¿ åкоíо
ìі÷íо¿ дóìкè ïрèçвåлè до ñтрóктóрíèõ дèñïроïор
öіé åкоíоìікè Óкрà¿íè, ¿¿ тіíіçàöі¿, оліãàрõіçàöі¿ тà 
ïåрåтворåííÿ íà «åкоíоìікó áлàтó». 

Актóàлüíіñтü роçãлÿдó ïèтàííÿ åôåктèвíоñті 
дåрæàвíоãо óïрàвліííÿ в ñôåрі рåãóлþвàííÿ óкрà
¿íñüко¿ þвåлірíо¿ ãàлóçі ïродèктовàíà çíà÷íèì іí
вåñтèöіéíèì ïотåíöіàлоì ãàлóçі тà çàöікàвлåíіñ
тþ в роçвèткó ¿¿ åкñïортíо–іìïортíо¿ діÿлüíоñті. 
Åôåктèвíå ôóíкöіоíóвàííÿ ìåõàíіçìів дåрæàв
íоãо óïрàвліííÿ в þвåлірíіé ãàлóçі º вàæлèвèì çà
вдÿкè: ïроáлåìàì тà ïåрñïåктèвàì роçвèткó ãà
лóçі в ïåріод ñтàãíàöі¿, ïрèвàáлèвоñті óкрà¿íñüкоãо 
þвåлірíоãо рèíкó длÿ іíоçåìíèõ іíвåñторів. 

Àíàліз îстàííіх äîсліäжåíь і публіêàцій. 
Доñлідæåííÿì ïроáлåì роçвèткó þвåлірíо¿ ãàлó
çі Óкрà¿íè, à тàкоæ àíàліçоì åôåктèвíоñті çàõо
дів дåрæàвíоãо рåãóлþвàííÿ в ãàлóçі çàéìàлèñü 
тàкі в÷åíі, ÿк Ю.М. Поïівíÿк [1], А.Â. Скóáіліíà [2], 
Т. М. Артþõ, І.Â. Грèãорåíко [3]. Мåõàíіçìàì дåр
æàвíоãо рåãóлþвàííÿ роçвèткó þвåлірíо¿ ãàлóçі 
Óкрà¿íè ïрèñвÿ÷åíà дèñåртàöіÿ К.Â. Єôрåìово¿ 
[4]. Актóàлüíà іíôорìàöіÿ щодо ñтàíó þвåлірíо¿ 
ãàлóçі Óкрà¿íè ïрåдñтàвлåíà íà оôіöіéíèõ ñàéтàõ 
Соþçó þвåлірів Óкрà¿íè, Дåрæàвíо¿ ñлóæáè ñтà
тèñтèкè Óкрà¿íè, Нàöіоíàлüíоãо áàíкó Óкрà¿íè.

Ðоçãлÿдó ñó÷àñíоãо ñтàíó þвåлірíо¿ ãàлóçі в 
коíтåкñті вïлèвó çàõодів дåрæàвíоãо óïрàвліí
íÿ ïрèділåíо íåдоñтàтíüо óвàãè. Кріì тоãо, ó çà
çíà÷åíèõ вèщå àвторів відñóтíіé àíàліç дèíàìі
кè роçвèткó ãàлóçі в довãоñтроковоìó ïåріоді, à 
тàкоæ àíàліç ôàкторів, що íåãàтèвíèì ÷èíоì 
вïлèíóлè íà ¿¿ роçвèток. Âідñóтíÿ é ÷іткà ïроãрà
ìà діé ïо відродæåííþ ãàлóçі тà ñïрèÿííþ ¿¿ åкñ
ïортíо–іìïортíіé діÿлüíоñті.

Мåтîþ дàíо¿ стàтті º: ïродåìоíñтрóвàтè íà ïрè
клàді окрåìо¿ ãàлóçі ïроìèñловоñті, ÿк íååôåктèв
íіñтü дåрæàвíоãо óïрàвліííÿ тà óïåрåдæåíå ñтàв
лåííÿ дåрæàвíèõ орãàíів влàдè до вèроáíèків 
ãàлóçі ìоæå ïрèçвåñтè до ïоñтóïовоãо вèíèщåí
íÿ ãàлóçі, à тàкоæ рóéíàöі¿ ¿¿ åкñïортíоãо ïотåíöіàлó.

Цілÿìè дàíо¿ ñтàтті º: оãлÿд ñó÷àñíоãо ñтàíó ãà
лóçі тà àíàліç клþ÷овèõ åкоíоìі÷íèõ ïокàçíèків; 

çдіéñíåííÿ ґрóíтовíоãо àíàліçó çàõодів дåрæàв
íо¿ ïолітèкè, ñïрÿìовàíèõ íà ïодолàííÿ крèçè в 
оáрàíіé ãàлóçі; роçроáкà ïроãрàìè діé ç відро
дæåííÿ ãàлóçі тà ñïрèÿííÿ ¿¿ роçвèткó. 

Оá’ºктоì доñлідæåííÿ вèñтóïàº óкрà¿íñüкà 
þвåлірíà ãàлóçü, що оáрàíà ç íàñтóïíèõ ïрè÷èí:

• óкрà¿íñüкà þвåлірíà ãàлóçü ìàº çíà÷íèé åкñ
ïортíèé тà іíвåñтèöіéíèé ïотåíöіàл, і ìоãлà á 
ïрèíоñèтè ÷èìàлі íàдõодæåííÿ до дåрæàвíо
ãо áþдæåтó, одíàк ïåрåáóвàº в çàíåïàдàþ÷оìó 
ñтàíі, íå в çìоçі тÿãíóтè ïодàтковèé тÿãàр;

• роçвèток þвåлірíо¿ ãàлóçі ïроìèñловоñті трà
дèöіéíо çàлåæèтü íå ñтілüкè від ñтàíó ñèровèí
íо–ìàтåріàлüíо¿ áàçè, ñкілüкè від ìодåрíіçà
öі¿ тåõíолоãі÷íо–ìàéíово¿ áàçè, тоáто оñíовоþ ¿¿ 
роçвèткó º тåõíолоãі¿, à íå ñèровèíà; 

• óкрà¿íñüкà þвåлірíà ãàлóçü ïротÿãоì åко
íоìі÷íèõ рåôорì 2014–2018 рр. ïоñтàº ìàé
дàí÷èкоì дåрæàвíèõ åкñïåрèìåíтів іç çàïровà
дæåííÿ çàõодів ïолåãøåííÿ вåдåííÿ áіçíåñó;

• óкрà¿íñüкà þвåлірíà ãàлóçü роçãлÿдàºтüñÿ 
дåрæàвíèìè орãàíàìè в коíтåкñті роçвèткó ìі
íåрàлüíо–ñèровèííо¿ áàçè Óкрà¿íè [5], що ïо
ìèлково ïрèçводèтü до відíåñåííÿ вèроáлåíо¿ 
þвåлірíо¿ ïродóкöі¿ до ñèровèííо¿ ñклàдово¿ ÂÂП, 
à íå ïåрåроáíо¿;

• óкрà¿íñüкà þвåлірíà ãàлóçü íіколè íå вõодè
лà до ïåрåлікó ãàлóçåé ñтрàтåãі÷íоãо çíà÷åííÿ, що 
óñклàдíþº ïроöåñ ¿¿ доñлідæåííÿ çà рàõóíок íåçíà
÷íо¿ кілüкоñті íàóковèõ роáіт, ïрèñвÿ÷åíèõ ріçíèì 
àñïåктàì ¿¿ роçвèткó, одíàк öå é роáèтü ¿¿ öікàвоþ;

• відïовідíо до íорì ìіæíàродíоãо ïрàвà, Óкрà¿íà 
áåрå ó÷àñтü ó ìіæíàродíоìó ñïівроáітíèöтві ó ñôå
рі çдіéñíåííÿ ãоñïодàрñüко¿ діÿлüíоñті, ïов’ÿçàíо¿ 
ç оáіãоì дороãоöіííèõ ìåтàлів тà кàìіííÿ (Кіìáåр
ліéñüкèé ïроöåñ, Міæíàродíà àñоöіàöіÿ ïроáірíèõ 
ïàлàт), що ìàº ñïрèÿтè роçвèткó åкñïортíо¿ діÿлü
íоñті ãàлóçі, à в рåçóлüтàті åкñïорт тілüкè ïàдàº.

Оáрàíèé ïåріод доñлідæåííÿ дåрæàвíо¿ ïолітè
кè в ãàлóçі: 2014–2017 рр., ÿк рокè ñтрóктóрíèõ 
çìіí в åкоíоìіöі в рåçóлüтàті ºвроіíтåãрàöіéíèõ 
ïроöåñів Óкрà¿íè, віéíè íà Доíáàñі; ÿк рокè àк
тèвíèõ åкоíоìі÷íèõ і ïолітè÷íèõ рåôорì. 

Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Оãлÿд ñó÷àñ
íоãо ñтàíó ãàлóçі тà àíàліç клþ÷овèõ åкоíоìі÷íèõ 
ïокàçíèків. Чåрåç ñклàдíі óìовè ôóíкöіоíóвàí
íÿ, óкрà¿íñüкà þвåлірíà ãàлóçü ïåрåáóвàº в ñтàíі 
ñтàãíàöі¿. Цå доволі çàкрèтà ãàлóçü, дå ñтàíоì íà 
2018 рік оáìåæåíèé åкñïортíо–іìïортíèé ïо
тåíöіàл тà åôåктèвíі øлÿõè çàлó÷åííÿ іíоçåìíоãо 
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кàïітàлó. Піñлÿ крèçè 2008–2009 років, ¿¿ çроñ
тàííÿ тà роçвèток ìàéæå ïрèïèíèлèñÿ. Оñкілüкè 
віт÷èçíÿíі вèроáíèкè ïрàктè÷íо íå ìàþтü вèõодó 
íà çовíіøíі рèíкè, оáñÿãè вèроáíèöтвà þвåлірíèõ 
вèроáів öілкоì çàлåæàтü від вíóтріøíüоãо ïоïèтó. 
Поïèт íà þвåлірíі вèроáè íà óкрà¿íñüкоìó рèíкó 
çàлåæèтü від рівíÿ доõодів тà çàощàдæåíü íàñå
лåííÿ, тоìó, відáóвàºтüñÿ ñтіéкå çíèæåííÿ діло
во¿ àктèвíоñті ó÷àñíèків рèíкó þвåлірíо¿ ïродóк
öі¿, à тàкоæ ïокàçíèків åôåктèвíоñті ¿õ діÿлüíоñті. 
Âідñóтíіñтü àктèвíо¿ åкñïортíо¿ діÿлüíоñті в ãàлóçі 
тàкоæ ïрèçводèтü до ñтàріííÿ тåõíолоãіé тà çíè
æåííÿ ÿкоñті вèроáлåíо¿ ïродóкöі¿.

Потрåáè ãàлóçі в дороãоöіííèõ ìåтàлàõ çàáåç
ïå÷óþтüñÿ лèøå íà 0,25% çà рàõóíок влàñíо
ãо вèдоáóткó, íà 55% – ïоñтàвок іìïортíо¿ ñè
ровèíè, íà 45% – дàвàлüíèöüко¿ ñèровèíè, іíøå 
– ïåрåроáкà áрóõтó þвåлірíèõ вèроáів тà відõо

дів вèроáíèöтвà [3]. Проöåñ вèроáíèöтвà þвå
лірíоãо вèроáó íà óкрà¿íñüкоìó ïідïрèºìñтві ïо
÷èíàºтüñÿ íå ç вèдоáóткó, à ç оáроáкè (àôіíàæó) 
іìïортовàíèõ áлàãородíèõ ìåтàлів тà дороãоöіí
íоãо кàìіííÿ, в тоìó ÷èñлі оãрàíóвàííÿ àлìàçів 
ó діàìàíтè, і íå ìàº áåçïоñåрåдíüоãо çв’ÿçкó ç 
роçроáкоþ ìіíåрàлüíо–ñèровèííо¿ áàçè крà¿íè. 

Скорèñтàвøèñü оñтàííіìè дàíèìè Дåрæàвíо¿ 
ñлóæáè ñтàтèñтèкè Óкрà¿íè, роçãлÿíåìо дèíàìі
кó óкрà¿íñüкоãо åкñïортó þвåлірíèõ вèроáів тà ¿õ 
÷àñтèí ç дороãоöіííèõ ìåтàлів ÷è ìåтàлів, ïлàко
вàíèõ дороãоöіííèìè ìåтàлàìè (рèñ. 1). 

Åкñïорт þвåлірíèõ вèроáів ñтріìко ïàдàº ïо÷è
íàþ÷è ç 2010 рокó, íàéãірøèé ïокàçíèк ñтàíо
вèтü 2 639,743 тèñ. дол. США ñтàíоì íà 2015 
рік. Дàíі ñвід÷àтü ïро тå, що ãàлóçü çà ïокàçíè
кàìè åкñïортó тàк і íå çìоãлà доñÿãтè ïокàçíèків 
докрèçовоãо рівíÿ.

Динаміка українсüкого ексïорту ювелірниõ вироáів та їõ частин з дорогоцінниõ металів чи 
металів, ïлакованиõ дорогоцінними металами (2006–2015), тис. $.
Джерело: https://regulation.gov.ua/catalogue/index–item/id6681/data

Таáлиця 1. Динаміка українсüкого імïорту та ексïорту ювелірниõ вироáів та їõ частин 
з дорогоцінниõ металів чи металів, ïлакованиõ дорогоцінними металами (2006–2015), 
тис. $, кг. Порівнялüна таáлиця

Роки
Ексïорт Імïорт

$ тис. кг $ тис. кг
2006 7 325,15 818 17 765,62 5 030,07
2007 12 000,127 1 097,957 25 992,997 5 255,77
2008 14 370,427 1 014,182 44 238,621 133 091,85
2009 10 236,179 1 041,597 12 372,672 31 811,045
2010 8 943,925 1 242,041 14 487,837 4 248,107
2011 9 342,377 887,338 17 040,969 3 271,428
2012 7 033,746 612,478 16 121,539 5 083,578
2013 6 396,051 1 598,534 17 436,519 4 068,878
2014 4 360,875 1 902,222 12 167,341 3 459,633
2015 2 639,743 734,249 10 347,529 3 112,915

Джерело: складено автором на основі даних Держстату. https://regulation.gov.ua/catalogue/index–item/id6681/data
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Порівíÿлüíà тàáлèöÿ (тàáл.1) дèíàìікè åкñïор
тó тà іìïортó ñвід÷èтü ïро від’ºìíå торãовåлü
íå ñàлüдо, іç ñóттºвèì дèñáàлàíñоì åкñïортíо–
іìïортíèõ оïåрàöіé. Ó ïåріод ç 2006–2015 рр. 
іìïорт в àáñолþтíоìó тà вàртіñíоìó вèрàæåííі 
ñóттºво ïåрåвèщóº åкñïорт. Ç 2012 рокó роçрèв 
ìіæ åкñïортоì тà іìïортоì çроñтàº: ріçíèöÿ ó 
вàртіñíоìó вèрàæåííі ñклàдàº 56,37%, 63,32%, 
64,16%, 74,5% відïовідíо.

Одíàк, оáñÿãè іìïортó þвåлірíèõ вèроáів тàкоæ 
ñтріìко çìåíøóþтüñÿ, що ñвід÷èтü ïро ïàдіííÿ 
ñïоæèв÷оãо ïоïèтó тà крèçові ÿвèщà в ãàлóçі. Â 
2015 роöі оáñÿã іìïортó þвåлірíèõ вèроáів ñко
ротèвñÿ íà 39,3% ïорівíÿíо ç 2011 рокоì, і íà 
76,6% ïорівíÿíо ç 2008 рокоì. 

Ó çв’ÿçкó ç оáрàííÿì ºвроіíтåãрàöіéíоãо вåк
торó роçвèткó тà роçірвàííÿì відíоñèí іç крà
¿íàìè СНД, óкрà¿íñüкі вèроáíèкè втрàтèлè 
трàдèöіéíі рèíкè çáóтó тà çìóøåíі ïåрåоріºíто
вóвàтèñÿ íà вèñококоíкóрåíтíèé ºвроïåéñüкèé 
рèíок. Çà оñтàííіìè дàíèìè Прåдñтàвíèöтвà ЄС 
в Óкрà¿íі, ó 2017 роöі в крà¿íè ЄС áóло åкñïорто
вàíо áлèçüко 270 кілоãрàìів þвåлірíèõ вèроáів 
óкрà¿íñüкоãо вèроáíèöтвà. Мовà éдå ïро вèроáè 
ç дороãоöіííèõ ìåтàлів тà ìåтàлів, вкрèтèõ àáо 
іíкрóñтовàíèõ дороãоöіííèì ìåтàлоì. Тоï–5 ºв
роïåéñüкèõ крà¿í–іìïортåрів óкрà¿íñüкèõ þвå
лірíèõ вèроáів в ЄС: Ніìå÷÷èíà, Полüщà, Словà÷
÷èíà, Лèтвà, Болãàріÿ [6].

Нàñтóïíèìè вàæлèвèìè ïокàçíèкàìè º ÷àñткà 
þвåлірíèõ вèроáів в ñтрóктóрі роçдріáíоãо (тàáл. 
2) тà оïтовоãо товàрооáоротó (тàáл. 3) óкрà¿í
ñüкèõ ïідïрèºìñтв.

Як áà÷èìо ç тàáл. 2, ÷àñткà þвåлірíèõ вèроáів в 
ñтрóктóрі роçдріáíоãо товàрооáоротó óкрà¿íñüкèõ 
ïідïрèºìñтв в 2005–2011 рр. áóлà íåçìіííоþ, 
ñклàдàþ÷è 0,3%. Одíàк, ç 2012 рокó воíà вïàлà 
до 0,1%. Çà оñтàííіìè дàíèìè Дåрæàвíо¿ ñлóæáè 
ñтàтèñтèкè çà 2016–2017 рр., ÷àñткà þвåлірíèõ 
вèроáів в ñтрóктóрі оïтовоãо товàрооáоротó ïрÿ
ìóº до íóлÿ (тàáл. 3). 

Çà відñóтíоñті дåрæàвíо¿ ïідтрèìкè тà çíà÷íоãо 
ïодàтковоãо тèñкó íà вèроáíèків, çàлåæíоñті до
õодів ïідïрèºìñтв вèклþ÷íо від дèíàìікè íà вíó
тріøíüоìó рèíкó, ïоñтàº ïроáлåìà çàлó÷åííÿ іí
вåñтèöіéíèõ коøтів. Стàíоì íà 2018 рік, ãàлóçü 
çàлèøàºтüñÿ çàкрèтоþ длÿ іíоçåìíèõ іíвåñторів 
÷åрåç àдìіíіñтрàтèвíо–ïрàвові áàр’ºрè, çокрåìà 
÷åрåç íåвèçíàííÿ в Óкрà¿íі Сïілüíоãо ïроáірíоãо 
клåéìà (Common Control Mark – CCM), що ñтворþº 
ïåрåøкодè длÿ çàñíóвàííÿ ñïілüíèõ ïідïрèºìñтв, 
роçвèткó ìіæíàродíо¿ вèроáíè÷о¿ кооïåрàöі¿. Âàрто 
çàçíà÷èтè, Дåрæàвíà ñлóæáà ñтàтèñтèкè Óкрà¿íè 
íå íàдàº ñтàтèñтè÷íèõ дàíèõ щодо ïрÿìèõ іíоçåì
íèõ іíвåñтèöіé (ПІІ), çàлó÷åíèõ ó þвåлірíó ãàлóçü, що 
ïідтвåрдæóº іñíóвàííÿ ïроáлåìè íàлåæíоãо дåр
æàвíоãо коíтролþ çà ãàлóççþ, à тàкоæ ñтàíоì é 
оñоáлèвоñтÿìè ¿¿ ôóíкöіоíóвàííÿ. Скорèñтàºìоñÿ 
дàíèìè щодо оáñÿãó ïрÿìèõ іíвåñтèöіé (àкöіоíåр
íоãо кàïітàлó), çàлó÷åíèõ ó ìåтàлóрãіéíå вèроáíè
öтво, вèроáíèöтво ãотовèõ ìåтàлåвèõ вèроáів, кріì 
ìàøèí тà óñтàткóвàííÿ. Стàíоì íà 2017 рік, ПІІ 
ñкоротèлèñÿ до 1497,9 ìлí. дол. США, ïорівíÿíо 
ç 3354,6 ìлí. дол. США в 2014 роöі [7]. 

Тàкèì ÷èíоì, óкрà¿íñüкà þвåлірíà ãàлóçü, ïå
рåáóвàþ÷è в íàдçвè÷àéíо ñкрóтíоìó ñтàíовè

Таáлиця 3. Ювелірні вироáи в структурі оïтового товарооáороту ïідïриємств в Óкраїні 
2016–2017 рр. (тис. грн.)

Джерело: складено автором на основі даних Держстату. https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2007/sr/
sot/sot_u/sot2006_u.htm

Таáлиця 2. Ювелірні вироáи в структурі роздріáного товарооáороту ïідïриємств в Óкраїні 
2005–2016 рр. (млн. грн.)

Джерело: складено автором на основі даних Держстату. https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2017/sr/
tsrtp/tsrtp_u/tsrt_u_0917.htm

Роки 2005 2006 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Âèроáè þвåлірíі 320 427 509 699 634 747 877 974 644 627 365 385
Ó % до ïідñóìкó 
(100%) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Âироáи ювелірні Оïтовий товарооáорот
Роки тис. грн. у % до ïідсумку (100%)
2016 335509,8 0,0
2017 74621,3 0,0
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щі, ïотрåáóº діºвèõ àíтèкрèçовèõ çàõодів ç áокó 
дåрæàвè.

Аíàліç çàõодів дåрæàвíо¿ ïолітèкè, ñïрÿìовà
íèõ íà дåрåãóлþвàííÿ þвåлірíо¿ ãàлóçі

Ç ìåтоþ ïодолàííÿ крèçовèõ ÿвèщ вñåрåдèíі 
ãàлóçі, в ïåріод ç 2014–2017 рр. дåрæàвоþ áóлè 
çдіéñíåíі íàñтóïíі çàõодè: 

1. Ліквідовàíо Дåрæàвíó ïроáірíó ñлóæ
áó Поñтàíовоþ Кàáіíåтó Міíіñтрів Óкрà¿íè від 
10.09.2014 р. №442 «Про оïтèìіçàöіþ ñèñтåìè 
öåíтрàлüíèõ орãàíів вèкоíàв÷о¿ влàдè». Фóíк
öі¿ ç рåàліçàöі¿ дåрæàвíо¿ ïолітèкè ó ñôåрі дåр
æàвíоãо ïроáірíоãо коíтролþ ïоклàдåíо íà Мі
íіñтåрñтво ôіíàíñів, à ôóíкöі¿ іç çàõèñтó ïрàв 
ñïоæèвà÷ів вèроáів ç дороãоöіííèõ ìåтàлів і до
роãоöіííоãо кàìіííÿ – íà Дåрæàвíó ñлóæáó ç ïè
тàíü áåçïå÷íоñті õàр÷овèõ ïродóктів тà çàõèñтó 
ñïоæèвà÷ів [8].

2. Скàñовàíо ïрèдáàííÿ торãовоãо ïàтåíтó íà 
ïоáóтові ïоñлóãè длÿ çдіéñíåííÿ рåìоíтó, оáìі
íó, вèãотовлåííÿ þвåлірíèõ вèроáів ó рàìкàõ По
дàтково¿ рåôорìè ç ñі÷íÿ 2015 рокó (Çàкоí від 
28.12.2014 р. №71–VIII).

3. Прèéíÿто Çàкоí Óкрà¿íè від 01.07.2015 р. 
№569–VIII «Про вíåñåííÿ çìіí до Подàтковоãо 
кодåкñó Óкрà¿íè тà дåÿкèõ çàкоíів Óкрà¿íè щодо 
çàñтоñóвàííÿ рåºñтрàторів роçрàõóíковèõ оïå
рàöіé», çãідíо ç ÿкèì ó÷àñíèкè þвåлірíоãо рèíкó, 
ÿкі º ôіçè÷íèìè оñоáàìè–ïідïрèºìöÿìè, çàñто
ñовóþтü ñïрощåíó ñèñтåìó оïодàткóвàííÿ тà º 
ïлàтíèкàìè ºдèíоãо ïодàткó ІІІ ãрóïè çà ñтàвкоþ 
5% доõодó (вèрó÷кè), ìàþтü ïрàво íå вåñтè оáлік 
товàрíèõ çàïàñів ó ìіñöÿõ çáåріãàííÿ тà/àáо рå
àліçàöі¿ товàрів. Çокрåìà, öå ñтоñóºтüñÿ товàрів 
що çíàõодÿтüñÿ в оáіãó тà ïåрвèííèõ ïрèáóтко
вèõ докóìåíтів, ÿкі ïідтвåрдæóþтü ïåрåдà÷ó то
вàрів від ïоñтà÷àлüíèкà [9]. 

4. Скàñовàíо «Іíñтрóкöіþ ïро ïорÿдок одåр
æàííÿ, вèкорèñтàííÿ, оáлікó тà çáåріãàííÿ доро
ãоöіííèõ ìåтàлів і дороãоöіííоãо кàìіííÿ», від 28 
квітíÿ 1998 рокó, çãідíо ç Нàкàçоì Міíіñтåрñтвà 
ôіíàíñів № 587 22.06.2015 рокó: «оáлік доро
ãоöіííèõ ìåтàлів і дороãоöіííоãо кàìіííÿ, доро
ãоöіííоãо кàìіííÿ орãàíоãåííоãо óтворåííÿ тà 
íàïівдороãоöіííоãо кàìіííÿ, вèроáів ç íèõ тà ìà
тåріàлів, що ¿õ ìіñтÿтü (дàлі – дороãоöіííі ìåтàлè 
і дороãоöіííå кàìіííÿ), ïровàдèтüñÿ ñóá’ºктàìè 
ãоñïодàрþвàííÿ, ÿкі çдіéñíþþтü оïåрàöі¿ ç доро
ãоöіííèìè ìåтàлàìè і дороãоöіííèì кàìіííÿì, íà 
ïідñтàві вíóтріøíіõ іíñтрóкöіé, що роçроáлÿþтüñÿ 

íèìè ñàìоñтіéíо ç óрàõóвàííÿì ìåтодè÷íèõ рå
коìåíдàöіé, çàтвåрдæåíèõ Міíіñтåрñтвоì ôіíàí
ñів Óкрà¿íè» [10].

Åôåктèвíіñтü çàõодів дåрæàвíо¿ ïолітèкè çàлå
æèтü від ïåрåвàæàííÿ ïоçèтèвíèõ åôåктів від ¿¿ 
вïровàдæåííÿ íàд íåãàтèвíèìè, тоáто вàæлèвèé 
кіíöåвèé рåçóлüтàт: ÷è áóлà доñÿãíóтà ïоñтàвлå
íà ìåтà. Ó дàíоìó вèïàдкó, ìåтà íå áóлà доñÿã
íóтà, оñкілüкè íåãàтèвíі åôåктè від вïровàдæåí
íÿ çàçíà÷åíèõ вèщå çàõодів дåрæàвíо¿ ïолітèкè 
ïрèçвåлè до öілковèто ïротèлåæíоãо рåçóлüтàтó: 
çàрåãóлüовàíоñті ãàлóçі тà óñклàдíåííÿ вåдåííÿ 
áіçíåñó ñóá’ºктàìè ãоñïодàрþвàííÿ. Отрèìàíі æ 
ïоçèтèвíі åôåктè орãàíè дåрæàвíо¿ влàдè вèко
ріíèлè вæèттÿì ïåвíèõ «коíтрçàõодів».

Проàíàліçóºìо доклàдíіøå íåãàтèвíі åôåктè 
від вïровàдæåííÿ çàçíà÷åíèõ çàõодів:

1. Ліквідàöіÿ Дåрæàвíо¿ ïроáірíо¿ ñлóæáè.
По–ïåрøå, вíàñлідок ліквідàöі¿ Дåрæàвíо¿ ïро

áірíо¿ ñлóæáè íові вèроáíèкè þвåлірíèõ вèроáів 
íå ìоæóтü вèéтè íà рèíок, àдæå ïрèïèíåíо çдіé
ñíåííÿ щорі÷íо¿ оáов'ÿçково¿ рåºñтрàöі¿ відáèт
ків іìåííèків – ñïåöіàлüíèõ çíàків, що çàñвід÷óþтü 
вèãотовлþвà÷ів þвåлірíèõ вèроáів. Прèïèíåííÿ 
рåºñтрàöі¿ ïрèçводèтü до øтó÷íоãо ïåрåøкодæàí
íÿ вõодæåííþ íà рèíок ñóá'ºктів ãоñïодàрþвàííÿ 
– вèãотовлþвà÷ів þвåлірíèõ вèроáів тà оáìåæåííÿ 
щодо çдіéñíåííÿ ãоñïодàрñüко¿ діÿлüíоñті. 

По–дрóãå, ïроáлåìàтè÷íèì ïоñтàº ïèтàííÿ 
відñóтíоñті ñèñтåìè вíóтріøíüоãо коíтролþ çà 
оáіãоì þвåлірíèõ вèроáів, ÿкèé çàáåçïå÷óвàлà 
Дåрæàвíà ïроáірíà ñлóæáà øлÿõоì ïлàíовèõ тà 
ïоçàïлàíовèõ ïåрåвірок þвåлірíèõ ïідïрèºìñтв, 
ïід ÷àñ ÿкèõ вåñü þвåлірíèé товàр ïідлÿãàв ãå
ìолоãі÷íіé åкñïåртèçі. Якщо іíôорìàöіÿ, що áóлà 
вкàçàíà в ñåртèôікàті Кіìáåрліéñüкоãо ïроöåñó, 
íå ïідтвåрдæóвàлàñü, ïроводèлèñÿ додàткові ïå
рåвіркè àáо àлìàçè ïовåртàлèñÿ ïоñтà÷àлüíèкó 
[8]. Нà ñüоãодíі, àíі Дåрæàвíà ôіñкàлüíà ñлóæáà, 
àíі Міíіñтåрñтво ôіíàíñів íå ìоæóтü вèкоíóвàтè 
çàçíà÷åíі ôóíкöі¿.

По–трåтº, ліквідàöіÿ Дåрæàвíо¿ ïроáірíо¿ ñлóæ
áè ïрèçводèтü до óíåìоæлèвлåííÿ çдіéñíåííÿ 
ºвроіíтåãрàöіéíèõ ïрàãíåíü ó÷àñíèків þвåлір
íоãо рèíкó ç ìåтоþ рåàліçàöі¿ åкñïортíоãо ïо
тåíöіàлó віт÷èçíÿíо¿ þвåлірíо¿ ãàлóçі. Мовà éдå 
ïро ïрèºдíàííÿ Óкрà¿íè до Євроïåéñüко¿ Коí
вåíöі¿ ç вèïроáóвàííÿ тà клåéìóвàííÿ вèроáів 
ç дороãоöіííèõ ìåтàлів (Âідåíü, 1972), ÿкà ïå
рåдáà÷àº ìоæлèвіñтü клåéìóвàííÿ íà тåрèторі¿ 
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Óкрà¿íè þвåлірíèõ вèроáів віт÷èçíÿíоãо вèроá
íèöтвà Сïілüíèì Проáірíèì Клåéìоì, що çíà÷íо 
ñïроñтèло áè вèвåдåííÿ óкрà¿íñüкèõ товàровè
роáíèків íà рèíкè крà¿í – ó÷àñíèöü Коíвåíöі¿ [8]. 

2. Скàñóвàííÿ ïрèдáàííÿ торãовоãо ïàтåíтó íà 
ïоáóтові ïоñлóãè длÿ çдіéñíåííÿ рåìоíтó, оáìіíó, 
вèãотовлåííÿ þвåлірíèõ вèроáів.

Поçèтèвíèé åôåкт від вïровàдæóвàíо
ãо çàõодó ïовíіñтþ íівåлþºтüñÿ çàïровàдæåí
íÿì дåрæàвоþ в 2016 роöі 10%–ãо çáорó íà 
çàãàлüíооáов'ÿçковå дåрæàвíå ïåíñіéíå ñтрà
õóвàííÿ ç þвåлірíèõ вèроáів íà ñôåрó оïтово¿ 
тà роçдріáíо¿ торãівлі. Âідïовідíо до çàóвàæåíü 
Соþçó þвåлірів Óкрà¿íè, рåàліçàöіÿ öіº¿ íовàöі¿ 
оñтàто÷íо çíèщèтü віт÷èçíÿíèé þвåлірíèé áіç
íåñ, в ÿкоìó в 2010–2011 рр. лåãàлüíо ïрàöþ
вàлè 8434 ñóá'ºктè ãоñïодàрþвàííÿ, à в 2016 
роöі лèøå 2916 [9].

3. Çàïровàдæåííÿ ñïрощåíо¿ ñèñтåìè оïо
дàткóвàííÿ длÿ ôіçè÷íèõ оñіá–ïідïрèºìöів, ÿкі º 
ó÷àñíèкàìè þвåлірíоãо рèíкó.

Поçèтèвíèé åôåкт íівåлþºтüñÿ ïрèéíÿттÿì 
Поñтàíовè Кàáіíåтоì Міíіñтрів від 16 áåрåç
íÿ 2017 рокó «Про çàтвåрдæåííÿ ïåрåлікó ãрóï 
тåõíі÷íо ñклàдíèõ ïоáóтовèõ товàрів, ÿкі ïідлÿãà
þтü ãàрàíтіéíоìó рåìоíтó (оáñлóãовóвàííþ) àáо 
ãàрàíтіéíіé çàìіíі, в öілÿõ çàñтоñóвàííÿ рåºñтрà
торів роçрàõóíковèõ оïåрàöіé» [11]. Çãідíо ç öі
º¿ Поñтàíовè, ôіçè÷íèì оñоáàì–ïідïрèºìöÿì, 
ïлàтíèкàì ºдèíоãо ïодàткó ІІІ ãрóïè, довåдåтüñÿ 
óклàдàтè доãоворè ïро ïоñтà÷àííÿ кàñово¿ тåõ
íікè тà ïро ¿¿ ñåрвіñíå оáñлóãовóвàííÿ ç ìåтоþ 
ïодàлüøо¿ рåºñтрàöі¿ в орãàíàõ Дåрæàвíо¿ ôіñ
кàлüíо¿ ñлóæáè. Âідïовідíо, дàíà ïоñтàíовà çíè
щóº ñïрощåíó ñèñтåìó оïодàткóвàííÿ длÿ þвå
лірів, додàтково ïоклàдàþ÷è íà íèõ ôіíàíñовèé 
тÿãàр щодо вñтàíовлåííÿ PPO.

4. Скàñóвàííÿ «Іíñтрóкöі¿ ïро ïорÿдок одåр
æàííÿ, вèкорèñтàííÿ, оáлікó тà çáåріãàííÿ доро
ãоöіííèõ ìåтàлів і дороãоöіííоãо кàìіííÿ», від 28 
квітíÿ 1998 рокó, çãідíо ç Нàкàçоì Міíіñтåрñтвà 
ôіíàíñів № 587 22.06.2015 рокó [12]. 

Скàñóвàííÿ Іíñтрóкöі¿ ïåрåдáà÷àло ñïрощåí
íÿ вåдåííÿ оáлікó товàрíèõ çàïàñів длÿ þвåлі
рів. Âèроáíèкè, ÿкі íàлåæàтü до ІІІ ãрóïè ïлàт
íèків ºдèíоãо ïодàткó, çà öèì Нàкàçоì, ìоæóтü 
íå ìàтè íà товàрè, що çíàõодÿтüñÿ в оáіãó, ïåр
вèííèõ ïрèáóтковèõ докóìåíтів, ÿкі ïідтвåрдæó
þтü ïåрåдà÷ó товàрів від ïоñтà÷àлüíèкà. Одíàк, 
çдіéñíåííÿ оáлікó дороãоöіííèõ ìåтàлів тà кàìіí

íÿ доñі çàлèøàºтüñÿ ñклàдíèì і оáтÿæлèвèì, ÷å
рåç ñклàдíощі ôóíкöіоíóвàííÿ ñïрощåíо¿ ñèñтå
ìè оïодàткóвàííÿ.

Тàкèì ÷èíоì, óñі ïроàíàліçовàíі вèщå çàõодè 
дåрæàвíо¿ ïолітèкè ç рåôорìóвàííÿ ãàлóçі ïрè
çводÿтü øвèдøå до ¿¿ вèìèрàííÿ. Як кàçàв Сå
ìþåлü Дæоíñоí: «Блàãèìè íàìірàìè вèìощåíà 
дороãà в ïåкло». 

Нà æàлü, Аñоöіàöіÿ «Соþç þвåлірів Óкрà¿íè» 
– ºдèíà орãàíіçàöіÿ, що ïрåдñтàвлÿº іíтåрåñè 
вèроáíèків þвåлірíо¿ ïродóкöі¿, íå ñïроìоæíà 
çàõèñтèтè ïрàвà þвåлірів ÿк ÷åрåç áрàк ôіíàí
ñóвàííÿ, тàк і áрàк вàæåлів вïлèвó. Âідñóтíіñтü 
коíñтрóктèвíоãо діàлоãó ìіæ влàдоþ тà áіçíå
ñоì ïрèçводèтü до: тіíіçàöі¿ діÿлüíоñті þвåлірíèõ 
ïідïрèºìñтв; çìåíøåííÿ оáñÿãів вèроáíèöтвà; 
çроñтàííÿ öіí íà þвåлірíі вèроáè; вèïóñкó íåÿ
кіñíо¿ þвåлірíо¿ ïродóкöі¿ іç ÷èñлåííèìè доìіø
кàìè в çолотоìó ñïлàві, ÿкі ñтàíовлÿтü çàãроçó 
длÿ çдоров’ÿ лþдèíè; роçïовñþдæåííÿ коíтрà
ôàктíо¿ тà коíтрàáàíдíо¿ ïродóкöі¿ ç Тóрå÷÷èíè, 
Ðоñі¿ тà Кèтàþ íà вíóтріøíüоìó þвåлірíоìó рèí
кó ÷åрåç ¿õíþ дåøåвèçíó. По ñóті, дåрæàвà ñво¿ìè 
дèñкрèìіíàöіéíèìè «ïрàвèлàìè ãрè», ñтворèлà 
óìовè длÿ ïåрåтворåííÿ çàкоíоñлóõíÿíèõ ïлàт
íèків ïодàтків íà øàõрà¿в тà коíтрàáàíдèñтів, íå 
ïоìі÷àþ÷è ïрè öüоìó, що ñàìà ïåрåтворèлàñü íà 
«áàíдèтà–ãàñтролåрà».

Ðоçроáкà ïроãрàìè діé ç відродæåííÿ þвåлір
íо¿ ãàлóçі

Âàрто çàóвàæèтè, що ïроöåñ відíовлåííÿ ãàлóçі 
трèвàтèìå íå одèí дåñÿток років, і öå çà óìовè, що 
ïåрøі крокè áóдóтü çдіéñíåíі íåãàéíо, оñкілüкè від
áóвàºтüñÿ ñтàріííÿ тåõíолоãі÷íо–ìàéíово¿ áàçè тà, 
íàéãоловíіøå, втрàтà лþдñüкоãо кàïітàлó – квàлі
ôіковàíо¿ роáо÷о¿ ñèлè, íоñіÿ çíàíü, іííовàöіé. То
ìó, íàдçвè÷àéíо ãоñтро ïоñтàº ïèтàííÿ çàïровà
дæåííÿ дåрæàвíо¿ ïроãрàìè роçвèткó ãàлóçі.

Çàдлÿ відродæåííÿ óкрà¿íñüко¿ þвåлірíо¿ ãàлó
çі íåоáõідíо вèріøèтè íàñтóïíі клþ÷ові ïроáлå
ìè, ñïрè÷èíåíі íååôåктèвíіñтþ ìåõàíіçìів дåр
æàвíоãо óïрàвліííÿ:

Нàдìірíå ïодàтковå íàвàíтàæåííÿ íà ó÷àñíè
ків þвåлірíоãо рèíкó.

Нåоáõідíо ñкàñóвàтè 10% çáір íà çàãàлüíо–
оáов'ÿçковå дåрæàвíå ïåíñіéíå ñтрàõóвàííÿ ç 
þвåлірíèõ вèроáів íà ñôåрó оïтово¿ тà роçдріá
íо¿ торãівлі, à тàкоæ çìåíøèтè çáір íà дåрæàвíå 
ïåíñіéíå ñтрàõóвàííÿ ïід ÷àñ ïодà÷і ïрèкрàñ íà 
тàврóвàííÿ в Проáірíó ïàлàтó ç 10% до 5%.
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Нå ìåíø вàæлèвоþ º відìіíà дèñкрèìіíàöіé
íо¿ íорìè щодо вñтàíовлåííÿ PPO длÿ ôіçè÷íèõ 
оñіá–ïідïрèºìöів, ÿкі ïідïàдàþтü ïід ñïрощåíó 
ñèñтåìó оïодàткóвàííÿ, àдæå çàкоí ìàº áóтè од
íàковèì длÿ вñіõ.

Адìіíіñтрàтèвíо–ïрàвові áàр’ºрè рåàліçàöі¿ åкñ
ïортíоãо ïотåíöіàлó віт÷èçíÿíо¿ þвåлірíо¿ ãàлóçі.

Çàкрèтіñтü óкрà¿íñüкоãо þвåлірíоãо рèíкó длÿ 
іíоçåìíèõ іíвåñторів, çокрåìà ÷åрåç íåвèçíàííÿ 
в Óкрà¿íі Сïілüíоãо ïроáірíоãо клåéìà.

Âèріøåííÿ öèõ двоõ ïроáлåì ïолÿãàº в ïрèºд
íàííі Óкрà¿íè до Коíвåíöі¿ ç ïèтàíü вèïроáóвàí
íÿ тà клåéìóвàííÿ вèроáів ç дороãоöіííèõ ìå
тàлів (Convention on the Control and Marking of 
Articles of Precious Metals), що ïрèçвåдå до íà
ñтóïíèõ ïоçèтèвíèõ åôåктів:

Ðåàліçàöі¿ åкñïортíоãо ïотåíöіàлó віт÷èçíÿíèõ 
вèроáíèків. Çàáåçïå÷åííÿ відкрèтоãо доñтóïó íà 
рèíкè 19 іíøèõ крà¿í–ó÷àñíèöü Коíвåíöі¿ þвå
лірíо¿ ïродóкöі¿, вèãотовлåíо¿ в Óкрà¿íі, áåç до
дàтковоãо клåéìóвàííÿ в крà¿íàõ ïрèçíà÷åííÿ.

Âідкрèттÿ доñтóïó íà рèíок Óкрà¿íè þвåлір
íо¿ ïродóкöі¿, вèãотовлåíо¿ в крà¿íàõ–ó÷àñíèöÿõ 
Коíвåíöі¿, áåç додàтковоãо клåéìóвàííÿ дåр
æàвíèì ïроáірíèì клåéìоì Óкрà¿íè, що ïрè
çвåдå до çдåøåвлåííÿ іìïортó (çà роçрàõóíкà
ìè Соþçó þвåлірів Óкрà¿íè, ÷àñткà іìïортовàíо¿ 
ïродóкöі¿ íà рèíкó çроñтå до 10%).

Çàлó÷åííÿ іíоçåìíèõ іíвåñтèöіé в óкрà¿íñüкó 
þвåлірíó ãàлóçü, çокрåìà в íàóково–доñлідíі 
роçроáкè.

Підвèщåííÿ тåõíі÷íèõ ñтàíдàртів до þвåлірíо¿ 
ïродóкöі¿ íà óкрà¿íñüкоìó рèíкó (вïровàдæåííÿ 
«Блàкèтíо¿ кíèãè щодо þвåлірíèõ ñïлàвів ç до
роãоöіííèõ ìåтàлів» íà оñíові «Блàкèтíо¿ кíèãè 
ç дороãоöіííèõ ìåтàлів» Âñåñвітíüо¿ Коíôåдå
рàöі¿ þвåлірів (CIBJO)), à тàкоæ вèлó÷åííÿ ç оáі
ãó þвåлірíèõ вèроáів áåç відáèтків дåрæàвíоãо 
ïроáірíоãо клåéìà, àáо ç відáèткàìè ïідроáлå
íоãо дåрæàвíоãо ïроáірíоãо клåéìà ÷è іíоçåì
íоãо ïроáірíоãо клåéìà.

Нååôåктèвíіñтü рåãóлÿторíо¿ ïолітèкè Дåр
æàвíо¿ ôіñкàлüíо¿ ñлóæáè, Міíіñтåрñтвà ôіíàíñів 
Óкрà¿íè тà Дåрæàвíо¿ ñлóæáè ç ïèтàíü áåçïå÷
íоñті õàр÷овèõ ïродóктів в ñôåрі оáіãó дороãоöіí
íèõ ìåтàлів тà кàìіííÿ.

Âідñóтíіñтü ñèñтåìè вíóтріøíüоãо коíтролþ çà 
оáіãоì þвåлірíèõ вèроáів íà óкрà¿íñüкоìó þвå
лірíоìó рèíкó, ÿкèé рàíіøå çдіéñíþвàлà Дåр
æàвíà ïроáірíà ñлóæáà.

Проáлåìà áåçïåкè тà íàдіéíоñті вèроáíèöтвà, 
à тàкоæ оöіíþвàííÿ ÿкоñті óкрà¿íñüкèõ þвåлірíèõ 
вèроáів.

Âèріøåííÿ öèõ трüоõ ïроáлåì ïолÿãàº в ïоíов
лåííі Дåрæàвíо¿ ïроáірíо¿ ñлóæáè, àáо ñтворåííі 
íовоãо коíтролþþ÷оãо орãàíó çà ñôåроþ оáіãó до
роãоöіííоãо ìåтàлó тà кàìіííÿ, що çдіéñíþвàтèìå 
ïåрåвіркó ïроöåдóрè іìïортó тà åкñïортó þвåлір
íèõ вèроáів, ¿õ ãåìолоãі÷íó åкñïåртèçó. Дåрæàвíó 
ôіñкàлüíó ñлóæáó, Міíіñтåрñтво ôіíàíñів Óкрà¿íè 
тà Дåрæàвíó ñлóæáó ç ïèтàíü áåçïå÷íоñті õàр÷о
вèõ ïродóктів тà çàõèñтó ñïоæèвà÷ів ñлід óñóíóтè ÿк 
íååôåктèвíèõ рåãóлÿторів þвåлірíо¿ ãàлóçі. 

Ç ìåтоþ ïокрàщåííÿ óкрà¿íñüкоãо çàкоíодàв
ñтвà, éоãо відïовідíоñті до ìіæíàродíèõ ñтàíдàр
тів, íåоáõідíо çàïровàдèтè íорìè тà ïрèíöèïè 
Євроïåéñüко¿ Коíвåíöі¿ ç коíтролþ тà клåéìó
вàííÿ вèроáів ç дороãоöіííèõ ìåтàлів 1972 рокó, 
çокрåìà відïовідàлüíіñтü çà торãівлþ þвåлірíè
ìè вèроáàìè áåç відáèтків дåрæàвíоãо ïроáір
íоãо клåéìà àáо іíоçåìíоãо ïроáірíоãо клåéìà, 
à тàкоæ оáìåæåííÿ оáіãó дороãоöіííèõ ñïлàвів ç 
доìіøкàìè øкідлèвèõ åлåìåíтів.

Оñкілüкè Óкрà¿íà отрèìàлà çàïроøåííÿ íà вñтóï 
від Дåïоçèтàріþ Коíвåíöі¿ щå в æовтíі 2005 рокó, 
ïроöåñ рàтèôікàöі¿ тà іìïлåìåíтàöі¿ ¿¿ íорì ó íàöі
оíàлüíå çàкоíодàвñтво çàéìå íå áілüøå рокó. 

О÷ікóвàíі рåçóлüтàтè від рåàліçàöі¿ çàïроïоíо
вàíоãо ïлàíó діé:

• ó короткоñтроковоìó ïåріоді: щорі÷íå çроñ
тàííÿ оáñÿãів þвåлірíо¿ ïродóкöі¿ íà óкрà¿íñüко
ìó рèíкó;

• ó ñåрåдíüоñтроковоìó ïåріоді: çìåíøåííÿ 
àдìіíіñтрàтèвíоãо втрó÷àííÿ дåрæàвíèõ орãàíів 
ó ãоñïодàрñüкó діÿлüíіñтü ñóá'ºктів ãоñïодàрþ
вàííÿ, ÿкі çдіéñíþþтü вèãотовлåííÿ тà/àáо рå
àліçàöіþ þвåлірíèõ тà ïоáóтовèõ вèроáів ç доро
ãоöіííèõ ìåтàлів і дороãоöіííоãо кàìіííÿ;

• ó довãоñтроковоìó ïåріоді: відкрèтèé доñтóï 
íà рèíок Óкрà¿íè þвåлірíо¿ ïродóкöі¿, вèãотов
лåíо¿ в крà¿íàõ – ó÷àñíèöÿõ; відкрèтèé доñтóï íà 
рèíкè 19 іíøèõ крà¿í – ó÷àñíèöü Коíвåíöі¿ þвå
лірíо¿ ïродóкöі¿, вèãотовлåíо¿ в Óкрà¿íі, áåç до
дàтковоãо клåéìóвàííÿ в крà¿íàõ ïрèçíà÷åííÿ; 
рåàліçàöіÿ åкñïортíоãо ïотåíöіàлó віт÷èçíÿíèõ 
товàровèроáíèків.

Âисновки
Тàкèì ÷èíоì, àвтороì çдіéñíåíо àíàлітè÷íèé 

оãлÿд ñó÷àñíоãо ñтàíó þвåлірíо¿ ãàлóçі, дåрæàвíèõ 
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çàõодів 2014–2017 рр., що ïрèçвåлè до ¿¿ çàíåïà
дó, à тàкоæ роçроáлåíо ïроãрàìó діé ç відродæåííÿ 
ãàлóçі. Іç отрèìàíèõ рåçóлüтàтів доñлідæåííÿ ìоæ
íà çроáèтè вèñíовок, що íååôåктèвíå дåрæàв
íå óïрàвліííÿ, відñóтíіñтü ïолітè÷íо¿ волі до çдіé
ñíåííÿ рåôорì, à тàкоæ áрàк íàлåæíо¿ ñèñтåìè 
коíтролþ в орãàíàõ дåрæàвíо¿ влàдè ïрèçводèтü 
до çãóáíèõ íàñлідків в åкоíоìіöі крà¿íè. 
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ДРОНОВА О.Л.

Циркулярна економіка для умов Óкраїни
У сучасному світі питання взаємодії суспільства і природи є одними з найбільш гострих про-

блем з числа тих, що стоять перед людством. На сьогодні стрімкий економічний розвиток спричи-
нює значне зростання використання та, як наслідок, виснаження природних ресурсів. Це зумов-
лює необхідність пошуку нової економічної моделі, яка б могла розірвати зв'язок між економічним 
зростанням і виснаженням природних ресурсів.

У статті здійснено спробу розкрити основні особливості моделі циркулярної економіки, її прин-
ципи та механізми впровадження, а також сутність успішних практик, спрямованих на реалізацію 
ідеї. Особливу увагу приділено питанню переробки твердих побутових відходів. В сфері управління 
відходами Україна є очевидним аутсайдером серед європейських країн, а стан більшості полігонів 
і звалищ змушує говорити про суттєві ризики для довкілля та здоров’я населення. На основі про-
веденого регіонального аналізу сміттєзвалищ підкреслено потенційні можливості переробки від-
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Пîстàíîâêà пðîблåìи. Стріìкèé роçвèток 
лþдñüко¿ öèвіліçàöі¿, çроñтàííÿ ÷èñåлüíоñті íà
ñåлåííÿ і éоãо ïотрåá ñóïроводæóºтüñÿ çроñтàí
íÿì вèкорèñтàííÿ ïрèродíèõ рåñóрñів. Âèñíàæåí
íÿ ïрèродíèõ рåñóрñів º одíіºþ ç íàéáілüø ãоñтрèõ 
ãлоáàлüíèõ ïроáлåì. Åкоíоìі÷íà ìодåлü вèроá
íèöтвà тà ñïоæèвàííÿ, що ñклàлàñÿ íà ñüоãодíі 
в áілüøоñті крà¿í ñвітó, вклþ÷àþ÷è Óкрà¿íó, ïрåд
ñтàвлÿº ñоáоþ ліíіéíó ñèñтåìó: вèдоáóвàºìо – вè
роáлÿºìо – вèкорèñтовóºìо – вèкèдàºìо. Дàíà 
ìодåлü вèроáíèöтвà ìàº áåçлі÷ íåдоліків, оñкілüкè 

воíà ïродóкóº ñóттºві оáñÿãè відõодів, ÿкі ôорìó
þтü тàк çвàíèé «åколоãі÷íèé ñлід». Поøóкè øлÿõів 
вèріøåííÿ дàíо¿ ïроáлåìè оáóìовèлè ñтворåííÿ 
ãлоáàлüíо¿ áіçíåñ–ìодåлі ó ÿкіé óтворåííÿ відõодів 
ìàтåріàлів çвåдåíо до ìіíіìóìó. Алüтåрíàтèвоþ 
ліíіéíіé åкоíоìіöі ìоæå вèñтóïèтè тàк çвàíà öèр
кóлÿрíà åкоíоìікà, ÿкà ñтàвèтü çà ìåтó роçірвàтè 
çв’ÿçок ìіæ åкоíоìі÷íèì çроñтàííÿì і çáілüøåí
íÿì ñïоæèвàííÿ ïрèродíèõ рåñóрñів.

Актóàлüíіñтü доñлідæåííÿ öèркóлÿрíо¿ åкоíо
ìікè ïолÿãàº ó çàãоñтрåííі ïроáлåì ïов’ÿçàíèõ іç 

ходів та запровадження в державі основ циркулярної економіки.

 Êлþ÷îâі слîâà: циркулярна економіка, поводження з твердими побутовими відходами, пере-
робка відходів, сталий розвиток.

ТИМОШЕНКО И.П.,
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Циркулярная экономика для условий Óкраины
В современном мире вопросы взаимодействия общества и природы являются одними из на-

иболее острых проблем из числа тех, что стоят перед человечеством. На сегодня стремительное 
экономическое развитие вызывает значительный рост использования и, как следствие, истощение 
природных ресурсов. Это вызывает необходимость поиска новой экономической модели, которая 
могла бы разорвать связь между экономическим ростом и истощением природных ресурсов.

В статье сделана попытка раскрыть основные особенности модели циркулярной экономики, ее 
принципы и механизмы внедрения, а также сущность успешных практик, направленных на реали-
зацию идеи. Особое внимание уделено вопросу переработки твердых бытовых отходов. В сфере 
управления отходами Украина является очевидным аутсайдером среди европейских стран, а со-
стояние большинства полигонов и свалок заставляет говорить о существенных рисках для окру-
жающей среды и здоровья населения. На основе проведенного регионального анализа свалок 
подчеркнуто потенциальные возможности переработки отходов и внедрение в государстве основ 
циркулярной экономики.

Êлþ÷åâыå слîâà: циркулярная экономика, обращение с твердыми бытовыми отходами, пере-
работка отходов, устойчивое развитие.

TYMOSHENKO I.P.,
DRONOVA O.L.

Circular economy for the conditions of Ukraine
In the modern world, the interaction of society and nature are among the most acute problems 

among those facing humanity. At present, rapid economic development leads to a significant increase 
in the use and, consequently, the depletion of natural resources. This necessitates the search for a 
new economic model that could break the link between economic growth and the depletion of natural 
resources.

The article attempts to reveal the main features of the circular economy model, its principles and 
mechanisms of implementation and the essence of successful practices aimed at implementing 
the idea. Particular attention is paid to the solid household waste management. In the field of waste 
management, Ukraine is obviously an outsider among European countries, and the state of most landfills 
and landfills compels us to talk about significant risks to the environment and health of population. 
Based on the regional analysis of landfills, the potential of recycling waste and the introduction of the 
basis of the circular economy in the country are emphasized. 

Keywords: сircular economy, solid household waste management, recycling, sustainable development.
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çроñтàííÿì àíтроïоãåííèõ íàвàíтàæåíü íà ïрè
родó, вèñíàæåííÿì áàãàтüоõ вèдів ïрèродíèõ рå
ñóрñів, çáілüøåííÿì оáñÿãів åколоãі÷íо øкідлèвèõ 
вèкèдів, çíèæåííÿì ÿкоñті ñåрåдовèщà ïроæè
вàííÿ лþдåé. Ці ôàкторè вкàçóþтü íà íåоáõід
íіñтü ïоøóкó íово¿ åкоíоìі÷íо¿ ìодåлі, ÿкà áóдå 
ñïрÿìовàíà íà çáåрåæåííÿ ïрèродíèõ рåñóрñів і 
ñïрèÿтèìå ïоліïøåííþ åколоãі÷íо¿ ñèтóàöі¿.

Мåтà стàтті: роçкрèтè оñоáлèвоñті ìодå
лі öèркóлÿрíо¿ åкоíоìікè, ¿¿ ïрèíöèïè, ìåõàíіç
ìè вïровàдæåííÿ тà доñлідèтè ïотåíöіàл рåãіоíів 
Óкрà¿íè длÿ ¿¿ роçвèткó.

Àíàліз îстàííіх äîсліäжåíь і публіêàцій. 
Поíÿттÿ öèркóлÿрíо¿ åкоíоìікè áóло ввåдåíо в 
1989 р. двоìà áрèтàíñüкèìè åколоãі÷íèìè åко
íоìіñтàìè Дåвідоì Пірñоì тà Кåррі Тåрíåроì ó 
¿õ ïрàöі «Åкоíоìікà ïрèродíèõ рåñóрñів тà íàвко
лèøíüоãо ñåрåдовèщà [13]» ç оãлÿдó íà ñтрàтå
ãіþ ñтàлоãо роçвèткó тà çàïроïоíовàíå длÿ вè
ріøåííÿ àктóàлüíèõ ïроáлåì ïоãірøåííÿ ñтàíó 
íàвколèøíüоãо ñåрåдовèщà і íåñтà÷і рåñóрñів. 
Пåрåдóìовè ïåрåõодó до öèркóлÿрíо¿ åкоíоìі
кè áóлè вèñвітлåíі щå áілüø íіæ ïівñтоліттÿ тоìó. 
Çокрåìà, ó 1966 роöі Кåííåт Боóлдіíã (Kenneth 
Boulding) в ïрàöі «Åкоíоìікà ïрèéдåøíüоãо коñ
ìі÷íоãо корàáлÿ Çåìлÿ» («The economics of the 
coming spaceship Åarth») [14] вïåрøå ïорóøóº 
ïроáлåìè вçàºìоді¿ åкоíоìікè тà åколоãі¿. Ðоáо
тó Кåííåтà Боóлдіíãà ìоæíà ввàæàтè оñíовоïо
лоæíоþ длÿ роçóìіííÿ åколоãі÷íèõ ïроáлåì åко
íоìіñтàìè. Тåорåтè÷íі ïолоæåííÿ дàíо¿ роáотè 
ґрóíтóþтüñÿ íà ïрàöÿõ Çвàрè÷ І. Я., ÿкà роçãлÿдàº 
öèркóлÿрíó åкоíоìікó íà ìікро–, ìåçо–, і ìàкро
рівíÿõ, що оõоïлþþтü вèроáíèöтво, ñïоæèвàííÿ і 
ïрàвèлüíå вèкорèñтàííÿ відõодів. Тàкоæ вàæлè
вèìè º доñлідæåííÿ Мóñіíо¿ Л. А., Хóìàрово¿ Н. І. 
тà іíøèõ íàóковöів.

Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Цèркóлÿрíà 
åкоíоìікà º íовоþ åкоíоìі÷íоþ ìодåллþ, в ÿкіé 
àкöåíт роáèтüñÿ íà ïовторíå вèкорèñтàííÿ ìàтå
ріàлів. Дàíà ìодåлü ïåрåдáà÷àº рàöіоíàлüíå вè
корèñтàííÿ ïрèродíèõ і тåõíі÷íèõ рåñóрñів, ìàк
ñèìàлüíо åôåктèвíå åíåрãоçáåрåæåííÿ, рåìоíт 
çàìіñтü íово¿ ïокóïкè і орåíдó çàìіñтü влàñíоñті, 
вторèííó ïåрåроáкó вñіõ відõодів і отрèìàííÿ ç íèõ 
íовèõ товàрів, ñèровèíè тà åíåрãі¿.

Цèркóлÿрíà åкоíоìікà діº відïовідíо до ïрèíöè
ïів 3R: ñкоро÷åííÿ (Reduce), ïовторíå вèкорèñ
тàííÿ (Reuse) тà ïåрåроáкà ìàтåріàлів (Recycle) 
[1, 2] – çàвдÿкè ÿкèì ìоæíà çìåíøèтè ïотрåáó ó 

ïåрвèííèõ ìàтåріàлàõ тà ïідвèщèтè åôåктèвíіñтü 
вèкорèñтàííÿ рåñóрñів. Коíöåïöіÿ öèркóлÿрíо¿ 
åкоíоìікè ç ¿¿ ïрèíöèïàìè ñкоро÷åííÿ, ïовторíо
ãо вèкорèñтàííÿ тà óтèліçàöі¿ åíåрãі¿, ìàтåріàлів і 
відõодів роçãлÿдàºтüñÿ ÿк æèттºçдàтíà ñтрàтåãіÿ 
àлüтåрíàтèвíоãо роçвèткó ç ìåтоþ ïоñлàáлåííÿ 
íàïрóæåíоñті ìіæ роçвèткоì íàöіоíàлüíо¿ åкоíо
ìікè тà оõороíоþ íàвколèøíüоãо ñåрåдовèщà. 

Пåрåõід до åкоíоìі÷íоãо óñтроþ ç ïовторíèì вè
корèñтàííÿì рåñóрñів вèìàãàº çìіí в óñіõ лàíöþ
ãàõ ñтворåííÿ додàíо¿ вàртоñті – від ïроåктóвàí
íÿ (дèçàéíó) вèроáів до íовèõ áіçíåñ–ìодåлåé, від 
íовèõ ñïоñоáів ïåрåтворåííÿ відõодів íà рåñóрñè 
до íовèõ ìодåлåé ïовåдіíкè ñïоæèвà÷ів. Цå оçíà
÷àº íåоáõідíіñтü вñåоõоïлþþ÷èõ ñèñтåìíèõ çìіí тà 
іííовàöіé íå лèøå ó тåõíолоãіÿõ вèроáíèöтвà, à і ó 
ïèтàííÿõ орãàíіçàöі¿, ñóñïілüíоãо óñтроþ, ñïоñоáàõ 
ôіíàíñóвàííÿ тà çàõодàõ ïолітèкè [3].

Тоìó öèркóлÿрíó åкоíоìікó вàрто роçãлÿдà
тè íà ìікро–, ìåçо– і ìàкрорівíÿõ, що оõоïлþ
þтü вèроáíèöтво, ñïоæèвàííÿ тà ïрàвèлüíå 
вèкорèñтàííÿ відõодів [4]. Ó öèркóлÿрíіé åкоíо
ìіöі оáñÿãè відõодів çводÿтüñÿ до ìіíіìóìó íà вñіõ 
åтàïàõ вèроáíèöтвà, à іííовàöі¿ çàñтоñовóþтüñÿ 
ïротÿãоì óñüоãо лàíöþãà ñтворåííÿ вàртоñті, íà 
відìіíó від доìіíóþ÷о¿ ïрàктèкè ïоøóкó ріøåíü íà 
кіíöåвèõ ñтàдіÿõ æèттºвоãо öèклó ïродóкöі¿.

Про àктóàлüíіñтü åкоíоìі÷íо¿ ìодåлі öèркóлÿр
íо¿ åкоíоìікè ãоворÿтü ïрàктèкè, вåлèкі корïо
рàöі¿ ç то÷кè çорó коíкрåтíèõ діé і ñтàртàïів.

Âдàлèìè ïрàктè÷íèìè ïрèклàдàìè ïроÿвó é 
іìïлåìåíтàöі¿ оñíовíèõ ідåé öèркóлÿрíо¿ åкоíо
ìікè º тàкі ñтàртàïè [5]: 

• Thread: вèкèíóті ïлÿøкè ñтàþтü вçóттÿì. 
Thread – ñоöіàлüíå ïідïрèºìñтво, çáèрàº ïлàñтè
кові відõодè ç Гà¿ті тà ïåрåроáлÿº ¿õ ó ìàтåріàл длÿ 
вèроáíèöтвà вçóттÿ. Сïівïрàöþº ç Timberland.

• Looptworks: одÿã ç ïåрåроáлåíо¿ ñèровèíè, 
ì’ÿ÷і тà ãàìàíöі іç ñèдіíü літàкà; 

• LanzaTech: ïåрåтворþº вèкорèñтàíèé вóã
лåöü íà ïàлèво і õіìікàтè; 

• Method: íові ïлÿøкè іç çіáрàíоãо в ìорі ïлàñ
тèкó; 

• Energizer: ÷àñткà ïåрåñоõлèõ áàтàрåéок ó íовèõ; 
• Dell: доïоìàãàº ïоçáàвлÿтèñÿ від коìï’þтåрíоãо 

ñìіттÿ; 
• Levi Strauss: ïовåртàº æèттÿ в ñтàрèé одÿã 

áóдü–ÿкоãо áрåíдà;
• Н&M: колåкöіÿ дæèíñів, çроáлåíèõ ç ïåрåро

áлåíо¿ áàвовíè в 2015 р.;
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• Unilever: коìïàíіÿ кóïóº áілüøå 2 ìлí. т відõо
дів щорокó і ïåрåроáлÿº ¿õ ó íовó óïàковкó;

• Alaska Airlines: ïåрåтворþº ñèдіííÿ літàків ó 
ñóìо÷кè тà ãàìàíöі;

• Omni United: коìïàíіÿ ñïівïрàöþвàлà ç 
Timberland длÿ вèкорèñтàííÿ ãóìовèõ øèí ó вè
ãлÿді ïідоøвè длÿ вçóттÿ Outland Outwear;

• Carlsberg Group роçроáлÿº дåрåво–волок
íèñтó ïлÿøкó, що áіолоãі÷íо роçклàдàºтüñÿ 
«Green Fіber Botle».

Отæå, öèркóлÿрíà åкоíоìікà – öå íå трàдèöіé
íèé рåöèкліíã. Â ідåàлі воíà ïо÷èíàº діÿтè çàдовãо 
до тоãо, ÿк товàр ïрèõодèтü ó íåïрèдàтíіñтü, ïотрå
áóº ïåрåроáкè àáо рåìоíтó. Коíöåïöіÿ öèркóлÿр
íо¿ åкоíоìікè ìàº íà óвàçі áåçïоñåрåдíþ ó÷àñтü íà 
åтàïàõ ïлàíóвàííÿ і роçроáкè товàрів длÿ çàáåç
ïå÷åííÿ трèвàлоãо æèттºвоãо öèклó é вèñокоãо ïо
тåíöіàлó длÿ ïодàлüøоãо ïовторíоãо вèкорèñтàí
íÿ, ìодåрíіçàöі¿, відíовлåííÿ тà рåöèкліíãó [4].

Аíàліçóþ÷è ñклàдові öèркóлÿрíо¿ åкоíоìікè, ìè 
вèділèлè ïоводæåííÿ ç відõодàìè ÿк одíó ç оñíо
вíèõ ñклàдовèõ, àдæå дàíà коíöåïöіÿ роçãлÿдàº 
відõодè ÿк рåñóрñ.

Проáлåìà твåрдèõ ïоáóтовèõ відõодів (ТПÂ) º 
àктóàлüíоþ і доñèтü ãоñтроþ длÿ Óкрà¿íè. Щоро
кó в Óкрà¿íі óтворþºтüñÿ 11–13 ìлí тоíí твåр
дèõ ïоáóтовèõ відõодів. Ðі÷íà кілüкіñтü відõодів íà 
дóøó íàñåлåííÿ ñтàíовèтü áлèçüко 300 кã [9].

Ðівåíü ïåрåроáкè ТПÂ в Óкрà¿íі ñтàíовèтü від 
3 до 8%, тоді ÿк длÿ крà¿í Євроïåéñüкоãо Соþçó 
віí ñклàдàº до 60% ТПÂ. Прè öüоìó áілüøå 90% 
ТПÂ ñïрÿìовóºтüñÿ íà ïоліãоíè тà íåñàíкöіоíовà
íі çвàлèщà. Çãідíо ç оôіöіéíèìè роçрàõóíкàìè, áі
лÿ 10 000 ãà çåìлі çàéíÿто áлèçüко 6 000 ïолі
ãоíàìè тà çвàлèщàìè, õо÷à íåоôіöіéíі ïокàçíèкè 
º щå вèщèìè. Окріì тоãо, що тàкі ïоліãоíè çàéìà
þтü çåìåлüíі ділÿíкè, воíè вèділÿþтü ïàрíèкові 
ãàçè é çàáрóдíþвàлüíі рå÷овèíè, ÿкі ïотрàïлÿþтü 
в àтìоñôåрó, ïовåрõíåві øàрè ґрóíтó, ґрóíтові во
дè тà íàдрà. Цå íåãàтèвíо вïлèвàº íà роñлèííèé і 
твàрèííèé ñвіт, à тàкоæ çíèæóº ÿкіñтü æèттÿ в роç
тàøовàíèõ ïоáлèçó æèтловèõ рàéоíàõ. Âідñóтíіñтü 
іíôрàñтрóктóрè длÿ роçділüíоãо çáèрàííÿ ñìіттÿ тà 
óтèліçàöі¿ відõодів, що ìіñтÿтü токñè÷íі коìïоíåíтè, 
ïідвèщóº рèçèк çàáрóдíåííÿ íàвколèøíüоãо ñå
рåдовèщà íåáåçïå÷íèìè рå÷овèíàìè.

Нà 2017 рік в Óкрà¿íі ïрàöþº лèøå одíå ç ÷отè
рüоõ ñìіттºñïàлþвàлüíèõ ïідïрèºìñтв, ïоáóдовà
íèõ щå çà рàдÿíñüкèõ ÷àñів, — Кè¿вñüкèé ñìіттºñ
ïàлþвàлüíèé çàвод, ïотóæíіñтü ÿкоãо ñтàíовèтü 

300 000 тоíí íà рік, ñтрок åкñïлóàтàöі¿ ÿкоãо 
вæå ñïлèíóв. Окріì öüоãо, ôóíкöіоíóº дві ìоáілü
íі ñìіттºñïàлþвàлüíі óñтàíовкè в Хàркові тà од
íà ñтàöіоíàрíà óñтàíовкà в Хàрківñüкіé оáлàñті, в 
окрåìèõ ìіñтàõ діº 25 ñìіттºñортóвàлüíèõ ліíіé.

Нàéкрàщèì øлÿõів вèріøåííÿ ïроáлåìè íå
вïèííоãо çроñтàííÿ кілüкоñті відõодів, º рåöèкліíã 
– вторèííà ïåрåроáкà відõодів. Âèкорèñтàííÿ від
õодів в ÿкоñті вторèííèõ ìàтåріàлüíèõ рåñóрñів 
ìàº рÿд ïåрåвàã ïåрåд çвè÷àéíèì çàõороíåííÿì:

– Çìåíøåííÿ тèñкó íà íàвколèøíº ïрèродíº 
ñåрåдовèщå;

– Мàкñèìàлüíå вèкорèñтàííÿ рåñóрñó ìàтåрі
àлüíоãо оá'ºктà, що ïідлÿãàº

вторèííіé ïåрåроáöі;
– Міíіìіçàöіÿ çàáрóдíþþ÷оãо вïлèвó лþдñüко¿ 

діÿлüíоñті íà ñтàí íàвколèøíüоãо довкіллÿ, çà
ïоáіãàííÿ çáілüøåííþ ñìіттºçвàлèщ;

– Çáåрåæåííÿ åíåрãі¿ тà ïрèродíèõ рåñóрñів;
– Підвèщåííÿ рівíÿ ñïоæèв÷о¿ кóлüтóрè, ôор

ìóвàííÿ åколоãі÷íо¿ ñвідоìоñті.
Доñвід ïровідíèõ крà¿í ñвітó ïåрåкоíлèво до

водèтü åкоíоìі÷íó тà åколоãі÷íó доöілüíіñтü çà
коíодàв÷оãо çоáов’ÿçàííÿ вèкорèñтовóвàтè від
õодè ó ãоñïодàрñüкоìó оáіãó, çàáåçïå÷óвàтè 
óтèліçàöіþ відõодів тàрè вèроáлåíо¿ ïідïрèºì
ñтвоì ïродóкöі¿, тощо.

Çà óìовè àктèвíоãо íàкоïè÷åííÿ відõодів, Óкрà
¿íà тілüкè ïо÷èíàº çдіéñíþвàтè ïåвíі крокè щодо 
вèріøåííÿ öіº¿ ïроáлåìè. Âåлèкèì доñÿãíåííÿì 
дåрæàвè º ïрèéíÿттÿ Çàкоíó «Про відõодè». Од
íàк çíà÷íоþ ïåрåøкодоþ длÿ рåàліçàöі¿ Çàкоíó º 
відñóтíіñтü íàлåæíо¿ іíôрàñтрóктóрè тà óïрàвліí
ñüкèõ ріøåíü íà рівíі ìóíіöèïàлітåтів і ãроìàд.

Ðåãіоíàлüíèé àíàліç çвàлèщ твåрдèõ ïоáóто
вèõ відõодів ÿк ñклàдово¿ öèркóлÿрíо¿ åкоíоìікè 
в Óкрà¿íі ïокàçàв, що çãідíо ç оôіöіéíèìè дàíèìè 
Міíрåãіоíó Óкрà¿íè íà 2017 рік çàãàлüíà кілüкіñтü 
ñàíкöіоíовàíèõ ïоліãоíів тà çвàлèщ твåрдèõ ïо
áóтовèõ відõодів (ТПÂ) ñтàíовèтü 5434 одèíèöü, ç 
íèõ 309 (5,7%) º ïåрåвàíтàæåíèìè, 1347 (25%) 
íå відïовідàþтü íорìàì áåçïåкè, 246 çàкрè
тèõ ïоліãоíів і çвàлèщ, ÿкі íå діþтü [10]. Çàãàлüíà 
ïлощà öèõ ïоліãоíів і çвàлèщ – 8575,48 ãà.

Якщо врàõовóвàтè íåñàíкöіоíовàíі ñìіттºçвà
лèщà, то ¿õ кілüкіñтü – 30 184 одèíèöü, ïлощà 
ñтàíовèтü 896,07 ãà. 

Тàкèì ÷èíоì, çàãàлüíà ïлощà Óкрà¿íè, çàéíÿ
тà ïід çвàлèщàìè ТПÂ (áåç óрàõóвàííÿ дàíèõ АÐ 
Крèì) – 9471,55 ãà.
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Çà дàíèìè çвітó Міíрåãіоíó Óкрà¿íè ïро ñтàí 
ñôåрè ïоводæåííÿ ç ïоáóтовèìè відõодàìè в 
Óкрà¿íі çà 2017 рік [10] áóло ñтворåíо кàртó 
(Ðèñ. 1) íà ÿкіé відоáрàæåíо відíоøåííÿ ïлощі 
тåрèторі¿ ïід çвàлèщàìè ТПÂ (ñàíкöіоíовàíèõ і 
íåñàíкöіоíовàíèõ) до çàãàлüíо¿ ïлощі оáлàñті. 

Аíàліçóþ÷è, áà÷èìо, що íàéãірøà ñèтóàöіÿ ñïо
ñтåріãàºтüñÿ ó Дíіïроïåтровñüкіé (0,033%), 
Одåñüкіé (0,032%) і Чåрíівåöüкіé (0,032%) оáлàñ
тÿõ. Нàéìåíøèé відñоток ïлощі ïід ТПÂ ó Лóãàí
ñüкіé (0,003%) і Âолèíñüкіé (0,004%) оáлàñтÿõ.

Нà ãрàôікó (Ðèñ. 2) відоáрàæåíо ïлощі ñàíкöі
оíовàíèõ і íåñàíкöіоíовàíèõ çвàлèщ ТПÂ çà рå
ãіоíàìè Óкрà¿íè. 

Â Óкрà¿íі çà 2017 рік (áåç óрàõóвàííÿ дàíèõ АÐ 
Крèì тà ì. Сåвàñтоïолü) óтворèлоñü áлèçüко 52 
ìлí. ì3 ïоáóтовèõ відõодів, öå áлèçüко 11 ìлí. 
тоíí, ç íèõ ïåрåроáлåíо тà óтèліçовàíо лèøå 
áлèçüко 6,6 % ïоáóтовèõ відõодів: 2,48 % ñïàлå
íо, à 4,18% ïоáóтовèõ відõодів ïотрàïèло íà çà
ãотівåлüíі ïóíктè вторèííо¿ ñèровèíè тà ñìіттº
ïåрåроáíі çàводè (Ðèñ. 3). 

Рисунок 1. «Частка території зайнята відõодами життєдіялüності населення, 2017 рік» [за 
джерелом 10]

Рисунок 2. «Площі ïід звалищами ТПÂ (2017р.)» [за джерелом 10]
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 Прè öüоìó 89,64 % оáñÿãів ïåрåроáлåííÿ ïрè
ïàдàº íà ì. Кè¿в [11], оñкілüкè ó ñтолèöі ôóíкöіоíóº 
ºдèíèé діþ÷èé ñìіттºñïàлþвàлüíèé çàвод в Óкрà¿íі 
«Åíåрãіÿ», ÿкèé тàкоæ ïотрåáóº ìодåрíіçàöі¿.

 Çàçíà÷åíі ãрàôікè і кàртоñõåìà ñвід÷àтü, що 
íàéáілüøà ïлощà ïід ТПÂ ó Одåñüкіé (1080,958 
ãà) і Дíіïроïåтровñüкіé (1042,16 ãà) оáлàñтÿõ, що 
ñвід÷èтü ïро íåдолікè ó ñèñтåìі óïрàвліííÿ відõо
дàìè в дàíèõ рåãіоíàõ. Нàéñïрèÿтлèвіøà ñèтóàöіÿ 
ñклàлàñÿ ó Âолèíñüкіé і Лóãàíñüкіé оáлàñтÿõ. 

Оñкілüкè çà ïідõодàìè öèркóлÿрíо¿ åкоíоìікè 
відõодè роçãлÿдàþтüñÿ ÿк рåñóрñè, àíàліç çвà
лèщ ТПÂ ïідтвåрдæóº, що Óкрà¿íà володіº çíà
÷íèì ïотåíöіàлоì длÿ çàïровàдæåííÿ і роçвèткó 
öèркóлÿрíо¿ åкоíоìікè.

Âрàõовóþ÷è, що Óкрà¿íà º лідåроì ó Євроïі çà 
кілüкіñтþ відõодів íà дóøó íàñåлåííÿ, щорокó ó 
дåрæàві óтворþºтüñÿ до 12 ìлí. т. твåрдèõ ïоáó
товèõ відõодів, що роçìіщóþтüñÿ ìàéæå íà 6 тèñ. 
ñàíкöіоíовàíèõ і áілÿ 30 тèñ. íåñàíкöіоíовàíèõ 
çвàлèщàõ, ïлощà ÿкèõ çàéìàº 7% тåрèторі¿ крà
¿íè, ìоæíà ñкàçàтè, що Óкрà¿íà володіº çíà÷íèì 
щå íå вèкорèñтàíèì ïотåíöіàлоì длÿ роçвèткó 
öèркóлÿрíо¿ åкоíоìікè [12].

Одíàк, ïåрåõід до öèркóлÿрíо¿ åкоíоìікè оçíà
÷àº çìіíè в дóìкàõ і діÿõ. Цå вèìàãàº ñèñтåì
íоãо ïідõодó тà вïлèвàº íà тå, ÿк áіçíåñ–ìодåлі, 
óïрàвліííÿ, ïрàво, лоãіñтèкà, æèтловå áóдівíè
öтво, ñілüñüкå ãоñïодàрñтво і т. д., áóдóтü орãà
íіçовàíі é ñтрóктóровàíі. Цèркóлÿрíà åкоíоìікà 
º ñèñтåìоþ, в ÿкіé ñèровèííі ïотокè åôåктèв
íо óïрàвлÿþтüñÿ і ïåрåроáлÿþтüñÿ, вèкоíóþтüñÿ 

ïовíіñтþ íà оñíові відíовлþвàíèõ дæåрåл åíåрãі¿ 
тà áóдü–ÿкі ді¿ íå вèклèкàþтü íåãàтèвíоãо вïлèвó 
íà æèттÿ лþдèíè é åкоñèñтåì ó рàìкàõ ôорìó
вàííÿ і ôóíкöіоíóвàííÿ ãлоáàлüíèõ öèркóлÿрíèõ 
лàíöþãів ñтворåííÿ додàíо¿ вàртоñті.

Тàкоæ íåоáõідíо çдіéñíþвàтè çìіíè ó ñèñтåìі 
ñïоæèвàííÿ. Лþдè íå ïотрåáóþтü ñтілüкè товàрів, 
ñкілüкè воíè кóïóþтü. Цå ìоæлèво íà оñíові çìіíè 
ñвідоìоñті, длÿ öüоãо íåоáõідíо çдіéñíþвàтè ïро
ñвітíèöüкі, вèõовíі, роç’ÿñíþвàлüíі àкöі¿ тощо.

Бåçóìовíо, вïровàдæåííÿ öèркóлÿрíо¿ åко
íоìікè º доöілüíèì, оріºíтóþ÷èñü íà роçвèíåíі 
крà¿íè, дå дàíà коíöåïöіÿ íàáóлà ïоøèрåííÿ тà 
º ÷àñтково вïровàдæåíà. Дàíà коíöåïöіÿ ìàтèìå 
åкоíоìі÷íèé, åколоãі÷íèé тà ñоöіàлüíèé åôåктè 
ÿк длÿ віт÷èçíÿíèõ ïідïрèºìñтв, тàк і длÿ çàáåç
ïå÷åííÿ åкоíоìіко–åколоãі÷íо¿ áåçïåкè крà¿íè, 
àдæå öèркóлÿрíà åкоíоìікà в çìоçі çàáåçïå÷èтè 
ñтіéкèé åкоíоìі÷íèé роçвèток áåç øкодè íàвко
лèøíüоìó ñåрåдовèщó.

Âисновок
Підñóìовóþ÷è, ìоæíà çроáèтè вèñíовок, що 

оñíовíоþ ідåºþ öèркóлÿрíо¿ åкоíоìікè º íå ïро
ñто óтèліçàöіÿ, à ãлоáàлüíèé åкодèçàéí. Ó ïрàк
тè÷íоìó ïлàíі öå оçíà÷àº, що ïродóкт ïовèíåí 
áóтè ñкоíñтрóéовàíèé тàкèì ÷èíоì, щоá éоãо ìà
тåріàлè áóлè відділüíі і ïіддàвàлèñÿ вторèííіé ïå
рåроáöі. Цå öілà ôілоñоôіÿ вторèííоãо вèкорèñ
тàííÿ тà отрèìàííÿ ïрèáóткó ç тоãо, що рàíіøå 
ввàæàлоñÿ íåïотріáíèì і вèкèдàлоñÿ в рàìкàõ 
трàдèöіéíо¿ «ліíіéíо¿» åкоíоìікè «вçÿтè – çроáèтè 

Рисунок 3. «Стан ïоводження з ТПÂ в Óкраїні за 2017 рік» [за джерелом 10]
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– вèкорèñтàтè – вèкèíóтè». Ó öèркóлÿрíіé åкоíо
ìіöі íàéвàæлèвіøå çíà÷åííÿ ïолÿãàº íå в ìàтå
ріàлüíèõ ïотокàõ àáо відõодàõ, à в íàáàãàто öіí
íіøèõ ìåтодàõ, тàкèõ ÿк тåõíі÷íå оáñлóãовóвàííÿ, 
ïовторíå вèкорèñтàííÿ тà ïåрåроáкà оáлàдíàííÿ.

Алå ïåрø çà вñå длÿ ïåрåõодó до öèркóлÿрíо¿ 
åкоíоìікè ïотріáíі твåрді íàìірè щодо докоріí
íèõ çìіí ó ñтàвлåííі до ïрèродíèõ рåñóрñів.

Цèркóлÿрíà åкоíоìікà ñтворþº íові і áåçïрå
öåдåíтíі ìоæлèвоñті длÿ áàãàтñтвà і áлàãоïолó÷
÷ÿ, à тàкоæ º оñíовíèì двèãóíоì длÿ доñÿãíåí
íÿ Цілåé ñтàлоãо роçвèткó 2030. Сàìå коíöåïöіÿ 
öèркóлÿрíо¿ åкоíоìікè ìоæå çàáåçïå÷èтè åко
íоìі÷íå çроñтàííÿ і ïідвèщåííÿ доáроáóтó áåç 
íàдìірíоãо ñïоæèвàííÿ вèкоïíèõ вèдів ïàлèвà і 
ïрèродíèõ рåñóрñів. 
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УДК: 338.28:(004.08+621.377.6)
КРАУС Н.М., 
КРАУС К.М.

Які зміни несе в соáі «індустрія 4.0»  
для економіки та вироáництва?

В статті зроблено спробу представити низку позитивних та негативних змін, які несе у собі «Ін-
дустрія 4.0» для економіки й виробництва. У статті досліджено та узагальнено заходи, врахування 
яких на практиці, дало б змогу уникнути можливих соціально–економічних, технологічних потря-
сінь й інституціонального хаосу.

Розкрито зміст продуктових та технологічних інновацій (електронний банкінг, автоматичні без-
людні заводи, роботи–фармацевти, «розумний» одяг, 3D–друк трансплантатів), що породжені 
IV–ю промисловою революцією та визначать становлення «Індустрії 4.0» у світі. Встановлено, що 
впровадження «Індустрії 4.0» в Україні на початковому етапі має відбуватися одночасно за трьома 
наступними напрямами: технологічним, виробничим та інституційно–економічним.

Аргументовано, що робота в рамках потрійної спіралі «влада–університет–бізнес» через інсти-
тут узгодження, компромісу, взаємопідтримки, з часом дадуть позитивний результат, та ніколи не 
призведуть на практиці до реалізації всім відомої ще з шкільної програми байки Леоніда Глібова 
«Лебідь, щука і рак».

Зроблено висновок про те, що «Індустрії 4.0» притаманні революційні зміни, а найважливішим 
результатом інноваційності, в сучасних умовах, є автоматизація послуг. Такого роду перетворен-
ня характеризується нестійкістю, нестабільністю, «інноваційно–цифровими вибухами», новітніми 
відкриттями, які діють за новими принципами.

Êлþ÷îâі слîâà: «Індустрія 4.0», «смарт–фабрика», цифровізація, продуктові та технологічні ін-
новації, IV–та промислова революція, новітні технології.

КРАУС Н.Н., 
КРАУС Е.Н. 

Êакие изменения несет в сеáе «индустрия 4.0»  
для экономики и ïроизводства?

В статье сделана попытка представить ряд положительных и отрицательных изменений 
которые несет в себе «Индустрия 4.0» для экономики и производства. В статье исследованы и 
обобщены мероприятия, учет которых на практике, позволил бы избежать возможных социаль-
но–экономических, технологических потрясений и институционального хаоса.

Раскрыто содержание продуктовых и технологических инноваций (электронный банкинг, авто-
матические безлюдные заводы, роботы–фармацевты, «умная» одежда, 3D–печать транспланта-
тов), что порождены IV–й промышленной революцией и определят становления «Индустрии 4.0» 
в мире. Установлено, что внедрение «Индустрии 4.0» в Украине на начальном этапе должно про-
исходить одновременно по трем следующим направлениям: технологическому, производствен-
ному и институционально–экономическому.

Аргументировано, что работа в рамках тройной спирали «власть–университет–бизнес» че-
рез институт согласования, компромисса, взаимоподдержки, со временем дадут положительный 
результат, и никогда не приведут на практике к реализации всем известной еще со школьной 
программы басни Леонида Глебова «Лебедь, щука и рак».

Сделан вывод о том, что «Индустрии 4.0» присущи революционные изменения, а важнейшим 
результатом инновационности, в современных условиях, является автоматизация услуг. Тако-
го рода преобразования характеризуются неустойчивостью, нестабильностью, «инновационно–
цифровыми взрывами", новейшими открытиями, которые действуют по новым принципам.

Êлþ÷åâыå слîâà: «Индустрия 4.0", «смарт–фабрика», цифровизация, продуктовые и техно-
логические инновации, IV–тая промышленная революция, новейшие технологии.
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Пîстàíîâêà пðîблåìи. Коíöåïтóàлüíо ïідõід 
до роçроáкè діºвоãо ìåõàíіçìó çàáåçïå÷åííÿ іí
íовàтèçàöі¿ тà öèôровіçàöі¿ íàöіоíàлüíо¿ åкоíо
ìікè в ãлоáàліçовàíоìó коíкóрåíтíоìó ïроñторі 
ïåрåдáà÷àº, ïо–ïåрøå, ÿкіñíó оöіíкó íèíіøíüо
ãо ñтàíó çàáåçïå÷åííÿ іííовàтèçàöі¿, ïо–дрóãå, 
оáґрóíтóвàííÿ áà÷åííÿ ñтàíó öèôровіçàöі¿ íàöі
оíàлüíо¿ åкоíоìікè в ìàéáóтíüоìó і, íàрåøті, ïо
áóдовó ìåõàíіçìів, íåоáõідíèõ длÿ ñтàíовлåííÿ 
«Іíдóñтрі¿ 4.0» в Óкрà¿íі.

Стàíовлåííÿ «Іíдóñтрі¿ 4.0» – öå ñклàдíèé áà
ãàтоïлàíовèé і çàтÿæíèé в ÷àñі ïроöåñ тà длÿ 
Óкрà¿íè ñüоãодíі ïроáлåìà ñтворåííÿ é вïро
вàдæåííÿ крèтè÷íèõ тåõíолоãіé íоñèтü ïрèíöè
ïовèé õàрàктåр. Дàíå ïèтàííÿ íå рàç íàáóвà
ло àктóàлüíоñті тà ãоñтротè в ïóáлі÷íèõ вèñтóïàõ 
ïåрøèõ оñіá дåрæàвè. І дåÿкі ïоçèтèвíі çрóøåííÿ 
щодо дàíоãо ïèтàííÿ ïроñтåæóþтüñÿ, тà ïокè що 
воíè íå доñèтü ãлèáокі, ïодåкóдè ôрàãìåíтàлü
íі, åïіçодè÷íі, длÿ íèõ íåïрèтàìàííèé ñèñтåìíèé 
і коìïлåкñíèé õàрàктåр.

Àíàліз îстàííіх äîсліäжåíь і публіêàцій. 
Ціííèìè в íàóковоìó ñåíñі доñлідæåííÿìè ïро
áлåìàтèкè ñтàíовлåííÿ «Іíдóñтріÿ 4.0» º íàó
кові ïрàöі тà ïрàктè÷íі доñлідæåííÿ і роçроáкè 
тàкèõ çíàíèõ ó÷åíèõ é вèíàõідíèків ÿк Â. Аéçåк

ñоí, С. Брàíд, Дæ. Âåéлç, Å. Âілüÿìñ, Б. Гåéтñ, 
Г. Дæåéкоáñ, Б. Åлáрåõт, Д. Åíãåлüáàрт, Дæ. Лі
клàéдåр, Дæ. Фоí Нåéìàí, Å. Пåтåрñ, Å. Ðàéíåрт, 
С. Хàíтіíãтоí.

Óкрà¿íñüкі в÷åíі–åкоíоìіñтè тåæ àктèвíо долó
÷àþтüñÿ до творåííÿ ïоíÿтіéíоãо àïàрàтó іíñтè
тóöіоíàлüíо¿ ïàлітрè ñèñтåìíèõ доñлідæåíü «Іíдó
ñтріÿ 4.0». Сåрåд íèõ іìåíà Ç. Âàрíàліÿ, Â. Âовкà, 
Â. Гåéöÿ, Â. Гàлàñþкà, І. Гóæвè, О. Голоáородü
кà, О. Жìåрåíåöüкоãо, С. Іллÿøåíкà, К. Крàóñ, 
А. Мàкñþтè, Ю. Пèвовàровà. Алå, рàçоì ç тèì, 
çíà÷íà кілüкіñтü ïроáлåì щодо áà÷åííÿ коíöåï
öі¿ роçвèткó «Іíдóñтрі¿ 4.0» в Óкрà¿íі, àíàліçó ïо
çèтèвíèõ тà íåãàтèвíèõ çìіí, ÿкі íåñå ó ñоáі дà
íà іíдóñтріÿ длÿ åкоíоìікè тà вèроáíèöтвà, çìіñтó 
вèдів ïродóктів тà ïоñлóã, ÿкі воíà ïродóкóº і íà
дàº, çàлèøàþтüñÿ íåдоñтàтíüо роçкрèтèìè.

Мåтîþ стàтті º доñлідæåííÿ оñíовíèõ ïродóк
товèõ тà тåõíолоãі÷íèõ іííовàöіé, що ïородæåí
íі IV–тоþ ïроìèñловоþ рåволþöіºþ і вèçíà÷àтü 
ñтàíовлåííÿ «Іíдóñтрі¿ 4.0». Âкàçàтè ïоçèтèвíі é 
íåãàтèвíі íàñлідкè, що íåñå ó ñоáі дàíà іíдóñтріÿ 
длÿ åкоíоìікè і вèроáíèöтвà тà ïрåдñтàвèтè до
дàткові ïроáлåìè é àñïåктè, що ïотрåáóþтü вè
ріøåííÿ. Ç’ÿñóвàííÿ клþ÷овèõ іíіöіàтèв «ñìàрт–
ôàáрèкè», що íàéáілüø рåлåвàíтíі ïото÷íіé 

KRAUS N.M., 
KRAUS K.M.

What changes bears «industry 4.0»  
for the economy and production?

In the article attempts to present a number of positive and negative changes of «Industry 4.0» for 
the economy and production. Measures, which take into account in practice and would allow avoiding 
possible socio–economic and technological upheavals and institutional chaos are investigated and 
summarized in the article.

The content of product and technology innovations (e–banking, automatic deserted factories, work–
pharmacists, smart clothes, 3D–printing of transplants), generated by the IV–th Industrial Revolution 
and will determine the development of «Industry 4.0» in the world is determined in the article. The 
introduction of «Industry 4.0» in Ukraine at an initial stage should take place simultaneously in three 
following directions: technological, industrial and institutional–economic are established.

Work of the triple–spiral «power–university–business» through the institution of harmonization, 
compromise and mutual support will eventually produce a positive result, and will never lead to the 
practice of implementing well–known fable by Leonid Hlybov «Swan, Pike and Cancer» is argued.

It is concluded that «Industry 4.0» is characterized by revolutionary changes, and the most important 
result of innovation, in modern conditions, is the automation of services. This kind of transformation is 
characterized by instability, «innovation–digital explosions» and the latest discoveries, that operate on 
new principles.

Key words: «Industry 4.0», «smart factory», digitalization, product and technological innovations, 
IV–th industrial revolution, the latest technologies.
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ñèтóàöі¿ тà вàæлèві длÿ рóõó Óкрà¿íè до «Іíдóñтрі¿ 
4.0». Оáґрóíтóвàííÿ і роçкрèттÿ іíñтèтóöіéíèõ 
çàõодів é орãàíіçàöіéíо–åкоíоìі÷íèõ іíіöіàтèв в 
÷àñтèíі ïідтрèìкè óкрà¿íñüкоãо áіçíåñó тà іííо
вàöіéíоãо ïідïрèºìíèöтвà íà øлÿõó до ïåрåõодó 
íà «Іíдóñтріþ 4.0».

Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Під öèôро
воþ åкоíоìікоþ ñлід роçóìітè ñèñтåìó åкоíо
ìі÷íèõ, ïолітè÷íèõ, ñоöіàлüíèõ і кóлüтóрíèõ від
íоñèí, çàñíовàíèõ íà вèкорèñтàííі öèôровèõ 
(коìï’þтåрíèõ) іíôорìàöіéíо–коìóíікàöіéíèõ 
тåõíолоãіé. Світові тåíдåíöі¿ ХХІ ñтоліттÿ тàкі, що 
öèôровіçàöіÿ åкоíоìікè ïрèçвåлà до ïоÿвè ÷åт
вåрто¿ ïроìèñлово¿ рåволþöі¿ (ЧПÐ, àáо àíãл. ìо
воþ – FIR (The Fourth Industrial Revolution), ÿкà 
ÿвлÿº ñоáоþ ïроãíоçовàíó ïодіþ, ìàñовå вïро
вàдæåííÿ кіáåрôіçè÷íèõ ñèñтåì ó вèроáíèöтво 
(ïроìèñловіñтü 4.0), оáñлóãовóвàííÿ лþдñüкèõ 
ïотрåá, вклþ÷àþ÷è ïоáóт, ïрàöþ і доçвіллÿ [1, 
ñ. 174]. Цèôрові ïåрåтворåííÿ, трàíñôорìà
öі¿ вèìàãàþтü ãлèáèíè тà øèротè вèкорèñтàííÿ 
крàщоãо вдàлоãо доñвідó ÷åрåç øèрокèé ñïåктр 
ñкоордèíовàíèõ íàвè÷ок і çíàíü в ріçíèõ ñôåрàõ 
æèттºдіÿлüíоñті [2, ñ. 29].

Поділÿºìо дóìкó Юріÿ Пèвовàровà, ãоловè орã
коìітåтó Кè¿вñüкоãо Міæíàродíоãо Åкоíоìі÷íоãо 
Форóìó (КМÅФ), ïро тå, що т.ç. трåтÿ õвèлÿ ãло
áàліçàöі¿, (¿¿ щå íàçèвàþтü іíклþçèвíоþ), çàñвід
÷óº íовèé роçвèток ìàлоãо і ñåрåдíüоãо áіçíåñó 
(МСБ) тà ¿õ ìоæлèвіñтü ñтàтè ãлоáàлüíèìè. Çà
вдÿкè öèôровіçàöі¿, ñüоãодíі ìè º ñвідкàìè то
ãо, що вïлèв МСБ íà ñвітовó åкоíоìікó ñтàº вñå 
áілüø від÷óтíèì. Якщо ïåрøó õвèлþ ãлоáàліçàöі¿ 
ó XIX тà íà ïо÷àткó XX ñтоліттÿ коíтролþвàлè кå
рівíèкè ïотóæíèõ і óñïіøíèõ дåрæàв, à дрóãó õвèлþ 
– трàíñíàöіоíàлüíі корïорàöі¿, то трåтÿ õвèлÿ від
áóвàºтüñÿ çàвдÿкè ìàлèì коìïàíіÿì. Ç оãлÿдó íà 
öå, çàñíовíèк коìïàíі¿ Alibaba, Дæåк Мà ïрåдñтà
вèв íà ôорóìі ó Дàвоñі в 2018 роöі ñвоþ коíöåï
öіþ – «30–30–30». Çìіñт ¿¿ ïолÿãàº в íàñтóïíоìó: 
ïротÿãоì íàñтóïíèõ 30 років ñвіт çìіíþвàтèìóтü 
ті, коìó ñüоãодíі 30, тà коìïàíі¿, в ÿкèõ ïрàöþº 30 
ñïівроáітíèків. Дàíèé трåíд відкрèвàº íові ìоæ
лèвоñті длÿ роçвèткó óкрà¿íñüкоãо МСБ [3].

«Цèôровіçàöіÿ» áіçíåñó тà ïроìèñловоñ
ті – ÿдро «öèôрово¿» åкоíоìікè і ãоловíèé ÷èí
íèк çроñтàííÿ, ó тоìó ÷èñлі é «öèôрово¿» іíдóñтрі¿. 
«Сìàрт–ôàáрèкè» (від àíãл. smart factory, «ро
çóìíå вèроáíèöтво») – коíöåïöіÿ «öèôровіçàöі¿» 
ïроìèñловèõ вèроáíèöтв ç ìåтоþ ïокрàщåííÿ 

¿õ оïåрàöіéíо¿ діÿлüíоñті тà áіçíåñ–åôåктèвíоñ
ті (тàáл. 1). «Сìàрт–ôàáрèкè» àïåлþþтü до тàкèõ 
тåõíолоãіé, ÿк «õìàрíі» оá÷èñлåííÿ, áåçïровідíі 
коìóíікàöі¿, дèñтàíöіéíå óïрàвліííÿ і оáñлóãовó
вàííÿ, кіáåрáåçïåкà, іíтåãрàöіÿ ñèñтåì óïрàвліííÿ, 
іíтåãрàöіÿ тà крàщà ñïівïрàöÿ ó лàíöþæкó додà
íо¿ вàртоñті, 3D–дрóк. «Іíдóñтріÿ 4.0» – оíовлåíà 
коíöåïöіÿ «ñìàрт–ôàáрèкè», що ототоæíþºтüñÿ 
ç IV–тоþ ïроìèñловоþ рåволþöіºþ тà ïоÿвоþ кі
áåрñèñтåì. «Іíдóñтріÿ 4.0» – öå одíà ç íàéвèщèõ 
ôàç öèôровіçàöі¿, ïорівíÿíо çі «ñìàрт–ôàáрèкà
ìè», дå вïåрåд вèõодÿтü тàкі тåõíолоãі¿, ÿк àíàлі
тèкà вåлèкèõ дàíèõ (Big Data), machine learning, 
m2m–коìóíікàöі¿, øтó÷íèé іíтåлåкт, íовå ïоко
ліííÿ роáотів. Чåрåç ïоñтóïовå çíèæåííÿ вàртоñті 
öèõ тåõíолоãіé воíè ñтàþтü доñтóïíèìè, тоáто вñå 
÷àñтіøå ïо÷èíàþтü вèкорèñтовóвàтèñÿ ïроìèñ
ловіñтþ тà áіçíåñоì, що врåøті–рåøт вïлèвàº íà 
іñíóþ÷і áіçíåñ–ìодåлі àáо é вçàãàлі ñтворþº íові 
áіçíåñ–ìодåлі [4, ñ. 39].

Ó 2016 роöі ñтворåíо рóõ «Іíдóñтріÿ 4.0 в Óкрà
¿íі» ÿк оá’ºдíàííÿ ó÷àñíèків ІТ–рèíкó тà ïроìèñ
ловèõ ïідïрèºìñтв ç ìåтоþ оïрàöþвàííÿ ñïілüíèõ 
ïроãрàì é іíіöіàтèв. Пåрåдáà÷àºтüñÿ, що вклþ
÷åííÿ Óкрà¿íè до вñåñвітíüоãо рóõó «Іíдóñтріÿ 4.0» 
íàдàñтü ìоæлèвіñтü ïідвèщèтè коíкóрåíтоçдàт
íіñтü вèроáíèöтв, ñтèìóлþвàтè вíóтріøíіé рèíок, 
óтрèìàтè é íàроñтèтè ñво¿ ïоçèöі¿ в ñåкторàõ ç вè
ñокоþ додàíоþ вàртіñтþ íà íàöіоíàлüíоìó, à в 
окрåìèõ вèïàдкàõ – і íà ãлоáàлüíоìó рівíі. Одíàк 
öå лèøå ìоæлèвіñтü отрèìóвàтè відïовідíі çíà
ííÿ, åкñïåртèçó, коíñóлüтàöі¿, íà влàñíі о÷і áà÷èтè 
тà íàв÷àтèñÿ в öіé íовіé ñôåрі [4, ñ. 40].

Ó÷àñíèкè тà лідåрè роçвèíóтèõ крà¿í ñвітó íà 46–
ìó Âñåñвітíüоìó åкоíоìі÷íоìó ôорóìі в Дàвоñі, 
що відáóвñÿ ó ñі÷íі 2016 рокó íàãолоøóþ÷è ïро 
ïо÷àток IV–¿ ïроìèñлово¿ рåволþöі¿ çàóвàæóвàлè, 
що дàíà рåволþöіÿ ïрèçвåдå до óñóíåííÿ áàр’ºрів 
ìіæ ìàøèíоþ і лþдèíоþ тà ñïрèÿтèìå ¿õ іíтåãрà
öі¿, à відïовідíо ñïрè÷èíèтü кàрдèíàлüíі тåõíо
лоãі÷íі çìіíè ó ñвітовіé åкоíоìіöі тà óклàді æèттÿ 
лþдåé. Окрåìі ïродóктові і тåõíолоãі÷íі іííовàöі¿, 
що ïородæåííі IV–тоþ ïроìèñловоþ рåволþöі
ºþ, ¿õ ïоçèтèвíі é íåãàтèвíі íàñлідкè ïрåдñтàвлåíі 
в тàáл. 2. Длÿ тоãо, щоá óíèкíóтè ìоæлèвèõ ñоöі
àлüíо–åкоíоìі÷íèõ, тåõíолоãі÷íèõ ïотрÿñіíü é іí
ñтèтóöіоíàлüíоãо õàоñó, ÿкі íåñå дàíà рåволþöіÿ, 
вàрто вæå ñüоãодíі ïрорàõовóвàтè ìоæлèві íåãà
тèвíі íàñлідкè тà врàõовóвàтè додàткові ïроáлåìè 
і àñïåктè, що ïотрåáóþтü вèріøåííÿ.
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Â óìовàõ іííовàöіéíоãо роçвèткó ñóñïілüñтвà, 
ÿкèé áàçóºтüñÿ íà çíàííÿõ, íåоáõідíо óíèкà
тè двоõ «крàéíіõ то÷ок» íà øкàлі іííовàöіéíо
ãо ñïåктрó. Пåрøà – ïідтрèìкà вèклþ÷íо íàóкè 
і доñлідæåíü. Дрóãà – çоñåрåдæåííÿ íà çàáóдові 
вåлèкèõ ñïорóд–ïлощàдок, íà ÿкèõ роçìіщóþтü
ñÿ вèñокотåõíолоãі÷íі коìïàíі¿.

Длÿ ïåрåõодó íà «Іíдóñтріþ 4.0» óкрà¿íñüкèé 
áіçíåñ тà ïідïрèºìíèöтво ïовèííі ñïèрàтèñÿ íà 
дåрæàвíó ïідтрèìкó çà рàõóíок ïодàтковèõ тà 
ôіíàíñовèõ іíñтрóìåíтів, à тàкоæ íà ìоæлèвіñтü 
вілüíоãо çàлó÷åííÿ вåí÷óрíоãо кàïітàлó. Âèõодÿ

÷è ç öüоãо, дåрæàвíó ïолітèкó ìоæíà óìовíо ïо
ділèтè íà ïрÿìó ïідтрèìкó іííовàöіéíèõ ïідïрè
ºìñтв тà íà ïідтрèìкó роçвèткó рèíкó вåí÷óрíоãо 
кàïітàлó [4, ñ. 43].

Â рàìкàõ ïроáлåìè ïóáлікàöі¿, íåìоæлèво 
íå çãàдàтè àктóàлüíèé тà коí÷å ïотріáíèé длÿ 
øвèдкоãо ñтàíовлåííÿ «Іíдóñтрі¿ 4.0» çàкоíо
ïроåкт #7206 «Кóïóé óкрà¿íñüкå, ïлàтè óкрà
¿íöÿì!», ÿкèé іíіöіþвàв тà ïідтрèìóº Головà 
Коìітåтó ÂÐ ç ïèтàíü ïроìèñлово¿ ïолітèкè і ïід
ïрèºìíèöтвà Âіктор Гàлàñþк. Дàíèé çàкоíоïро
åкт ìàº íèçкó ïåрåвàã, ñåрåд ÿкèõ: ìоæлèвіñтü 

Таáлиця 1. Ініціативи «Смарт–фаáрики», найáілüш релевантні ïоточній ситуації та важливі для 
руõу Óкраїни до «Індустрії 4.0» (складено авторами на основі джерел 4, с. 40–41; 5; 6, с. 11–21)

Ініціатива Çміст ініціативи, загалüна õарактеристика та можливі резулüтати її 
реалізації

Тàрãåтèíã, àáо àíàліç 
тà доñлідæåííÿ ïро
ìèñловèõ ñåкторів 
ç вèñокоþ додàíоþ 
вàртіñтþ відíоñíо 
оöіíкè коíкóрåíтоç–
дàтíоñті тà ïåрñïåк
тèв роñтó.

Нàрàçі в Óкрà¿íі íåìàº ґрóíтовíоãо àíàліçó íà то÷íèõ і оñтàííіõ дàíèõ 
коíкóрåíтоçдàтíоñті тà ïотåíöіàлó ÿк окрåìèõ ãàлóçåé, тàк é окрåìèõ íіøовèõ 
ñåкторів ïроìèñловоñті – ÷è ó ìàøèíоáóдóвàííі, ÷è в оöіíöі R&D ìоæлèвоñтåé, 
÷è в іíæèíірèíãó. Клþ÷овèì ріøåííÿì ìàº ñтàтè ïровåдåííÿ доñлідæåíü ïро
ìèñловèõ ñåãìåíтів ç ìåтоþ оöіíкè ãоловíèõ ôàкторів коíкóрåíтоçдàтíоñті 
– рівíÿ R&D, ÿкоñті лþдñüкоãо ïотåíöіàлó, тåõíолоãі÷íоãо рівíÿ вèроá
íèöтв, åкñïортíоãо ïотåíöіàлó, ïåрñïåктèв роñтó тощо. Цå ïåрåдáà÷àº вèáір 
доñлідíèöüкèõ àãåíтñтв, çдоáóттÿ відïовідíèõ іíñàéтів, вèçíà÷åííÿ дрàéвåрів 
çроñтàííÿ, орãàíіçàöіþ коìóíікàöі¿ рåçóлüтàтів і т.д.. Ðåçóлüтàтоì доñлідæåíü 
ìàº ñтàтè отрèìàííÿ доñтовірíо¿ іíôорìàöі¿ длÿ ïодàлüøоãо ïлàíóвàííÿ тà 
çíèæåííÿ рèçèків длÿ ïотåíöіéíèõ іíвåñторів. Тàкоãо родó іíôорìàöіÿ º вàæлè
воþ длÿ дåрæàвíèõ óñтàíов тà влàñíèків ïідïрèºìñтв.

«ІТ–ôікàöіÿ», àáо 
ïроãрàìà ïроñвітè тà 
трàíñôåрó крàщèõ 
ïрàктèк ç ІКТ–ñåкторó 
в ïроìèñлові ñåкторè.

Клþ÷овèì ріøåííÿì º ïровåдåííÿ ìàñøтàáíèõ, àлå ôокóñíèõ ïроñвітíіõ 
іíіöіàтèв щодо іíтåãрàöі¿ крàщèõ ІКТ–ïрàктèк в ïроìèñлові ñåкторè іç çàлó
÷åííÿì ïроôілüíèõ àñоöіàöіé, вåíдорів, ìіæíàродíèõ áрåíдів і т.д.. Нåоáõідíо 
ñôорìóвàтè ôокóñíі ãрóïè åкñïåртів – íоñі¿в çíàíü і ïроìоóтåрів – тà «ñïлà
вèтè» ¿õ іç ñåкторàìè ïроìèñловоñті. Ðåçóлüтàтоì ìàº ñтàтè ñтворåííÿ «ïро
ìèñловèõ ІКТ–рåàкторів», тоáто ñïілüíèõ коìïåтåíтíèõ ãрóï – ïрåдñтàвíèків 
ІКТ і ïроìèñловоñті, оріºíтовàíèõ íà ñïівïрàöþ тà роçроáкó íовèõ ïродóктів é 
ïоñлóã. Тàкèé ïідõід доçволèтü ІКТ ïроíèкíóтè ó ïроìèñловèé ñåктор тà вïлèíå 
íà ïоÿвó íовèõ роçроáок, R&D, іííовàöіé.

Іíæèíірèíãові клàñтå
рè.

Â Óкрà¿íі відñóтíÿ åôåктèвíà іíôрàñтрóктóрà тà відïовідíі ñтèìóлè длÿ ïоÿвè 
ïотóæíèõ роçроáíèків ó ïроìèñловоìó іíæèíірèíãó. Їõ ÿкіñтü тà кілüкіñтü ìоæå 
кàрдèíàлüíо вïлèíóтè íà ïроìèñлові іííовàöі¿, R&D, åкñïортíèé ìàркåтèíã 
і т.д.. Діÿлüíіñтü коìïàíіé іç ïроìèñловоãо іíæèíірèíãó íàïрàвлåíà ñàìå íà 
ïоøóк тà роçроáкó íовèõ ïроìèñловèõ ïродóктів, ãåíåрàöіþ ідåé, ïроìèñ
ловèé дèçàéí, ñтворåííÿ ïрототèïів і т.д.. Поøóк рåлåвàíтíо¿ ñтрàтåãі¿ щодо 
çàçíà÷åíо¿ ïроáлåìè, ñтèìóлþвàííÿ ïоÿвè і çроñтàííÿ öüоãо вàæлèвоãо ñåã
ìåíтó, íàñàìïåрåд, длÿ тàкèõ ñåкторів, ÿк õàр÷овà é ïåрåроáíà ïроìèñловіñтü, 
ìåтàлóрãіéíå ìàøèíоáóдóвàííÿ, àãроñåктор, – доçволèтü øвèдко ñтворèтè тà 
роçвèíóтè іíдóñтріþ ïроìèñловоãо іíæèíірèíãó.

Створåííÿ ãàлó
çåвèõ дороæíіõ 
кàрт «öèôрово¿» 
трàíñôорìàöі¿.

Çãідíо ç ìодåллþ öèôрово¿ трàíñôорìàöі¿ (DX) áілüøіñтü ïроìèñловöів, ó т.÷. в 
крà¿íàõ–лідåрàõ – öå лèøå «ïо÷àтківöі». Â Óкрà¿íі íàрàçі íåìàº ãлèáокèõ íàïрà
öþвàíü ó öіé ñôåрі, ÿкі ìоãлè á ïрèñкорèтè рóõ ïроìèñловöів ó íàïрÿìкó DX.
Клþ÷овèì ріøåííÿì º ñтворåííÿ дороæíіõ кàрт öèôрово¿ трàíñôорìàöі¿ ïо 
вèáрàíèì ïідïрèºìñтвàì і ñåкторàì ïроìèñловоñті. Тàкі кàртè – öå ïлàí діé 
тà іíіöіàтèв щодо «öèôровіçàöі¿», à длÿ áàãàтüоõ ïідïрèºìñтв – ïлàí рåàíіìàöі¿ 
тà ïовåрíåííÿ в åкоíоìі÷íå ñåрåдовèщå. Ðåçóлüтàтоì º íå лèøå ôорìàлüíà 
íàÿвíіñтü кàртè öèôрово¿ трàñíôорìàöі¿, à рàдøå óñвідоìлåííÿ влàñíèкàìè тà 
кåрівíèкàìè вïлèвó «öèôровіçàöі¿» íà коíкóрåíтоçдàтíіñтü, ïоÿвà íовèõ роçро
áок і íовà ÿкіñтü іíвåñтèöіéíо¿ діÿлüíоñті.
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Таáлиця 2. Продуктові та теõнологічні інновації, що ïородженні IV–тою ïромисловою 
революцією і визначатü становлення «Індустрії 4.0» [6, с. 11–13 та власні наïрацювання]

Інновація
Очікувані наслідки і тенденції Додаткові ïроáлеми й асïек-

ти, що ïотреáуютü вирішенняПозитивні Негативні

Âідкрèті íàв÷àлüíі on–
line кóрñè

Швèдкà àдàïтàöіÿ íà
в÷àлüíèõ ïроãрàì і кóрñів 

до çàïèтів рèíкó. Âідñóтíіñтü 
корóïöіéíо¿ ñклàдово¿.

Âідñóтíіñтü «æèвоãо», 
áåçïоñåрåдíüоãо коíтàк

тó ç вèклàдà÷åì.

Âíàñлідок ліквідàöі¿ é óкрóï
íåííÿ ÂНÇ, що íå вñтèãàþтü ÷è 
íå ìàþтü çìоãè трàíñôорìó
вàтèñÿ ç’ÿвлÿþтüñÿ ïроáлåìè 

öèклі÷íоãо тà ñтрóктóрíоãо 
áåçроáіттÿ. 

Åлåктроííі ïоáóтові 
ïрèлàдè, ïідклþ÷åíі до 

Іíтåрíåтó

Óçãодæåíà вçàºìодіÿ ïоáó
товèõ ïрèлàдів íàïрèклàд: 

áóдèлüíèкà, кàвовàркè, ñè
ñтåìè оïàлåííÿ, оñвітлåííÿ.

Проáлåìè іíôорìàöіéíо¿ 
áåçïåкè. 

Іñíóþтü ïåрåøкодè щодо óçãод
æåííÿ ïротоколів оáìіíó дàíèìè 

тà «ìов» ріçíèõ вèдів тåõíікè é 
çàñоáів коìóíікàöі¿.

Åлåктроííèé áàíкіíã, 
Іíтåрíåт–áіçíåñ, що 

роçãлÿдàþтüñÿ ÿк ºдèíà 
ñèñтåìà

Сïрощåííÿ тà оïтèìіçàöіÿ 
ïроöåñів, åкоíоìіÿ ÷àñó тà 

коøтів, ãíó÷кіñтü é àдàïтàöіÿ 
до çìіí óìов çовíіøíüоãо 

ñåрåдовèщà.

Нåоáõідíіñтü ріçкоãо ïідвèщåííÿ 
íàдіéíоñті коìï’þтåрíо¿ тåõíікè 

тà çàñоáів коìóíікàöі¿.

3D–дрóк 
трàíñïлàíтàтів (лþдñü

кèõ орãàíів)

Підвèщåííÿ ÿкоñті é 
трèвàлоñті æèттÿ лþдåé. Стàріííÿ íàñåлåííÿ. Пåрåíàñåлåííÿ.

3D–дрóк ïроìèñловèõ і 
ïоáóтовèõ ïродóктів

Іíдèвідóàліçàöіÿ вèр–вà, 
ìоæлèвіñтü ñïоæèвà÷à 

ñàìоñтіéíо вèãотовèтè тå, 
що éоìó ïотріáíо.

Нåñïрèéíÿтíіñтü ñтàрøо
ãо ïоколіííÿ тàкоãо родó 
іííовàöіé. Нåãотовíіñтü 
лþдåé до ñïоæèвàííÿ.

Нåоáõідíіñтü ïроãрàìíоãо çà
õèñтó від íåñàíкöіоíовàíоãо 

вèкорèñтàííÿ íåáàæàíèõ рå÷åé, 
íàïрèклàд çáро¿.

Автоìоáілі–àвтоìàтè 
áåç водіÿ, ïідклþ÷åííÿ 

до Іíтåрíåтó

Çìåíøåííÿ öіíè тà 
àвàріéíоñті, оïтèìіçàöіÿ 

ìàрøрóтів і рåæèìів рóõó.

Проáлåìè іíôорìàöіéíо¿ 
áåçïåкè.

Бåçроáіттÿ воді¿в і дèñïåт÷åрів 
(íàïрèклàд, тàкñі).

«Ðоçóìíèé» одÿã

Автоìàтè÷íå ïрèñтоñóвàííÿ 
одÿãó до ôіãóрè. Доñкоíàлà 
åñтåтè÷íіñтü çовíіøíüоãо 

вèãлÿдó лþдèíè. 

Ðіçкå ñкоро÷åííÿ іíдóñтрі¿ 
одÿãó тà ïов’ÿçàíèõ іç íåþ 

вèдів діÿлüíоñті.

Бåçроáіттÿ в лåãкіé ãàлóçі 
ïроìèñловоñті.

Ðоáотè–ôàрìàöåвтè

Коíтролü ó рåàлüíоìó 
ìàñøтàáі ÷àñó çдоров’ÿ 

коæíо¿ лþдèíè тà ñвоº÷àñíå 
ìåдèкàìåíтоçíå лікóвàííÿ. 

Моæлèвå íåврàõóвàííÿ 
іíдèвідóàлüíèõ оñо

áлèвоñтåé коíкрåтíоãо 
орãàíіçìó, що ìоæå 

ïрèçвåñтè до íåáàæàíèõ 
íàñлідків.

Ó рàçі çáоþ роáотè роáотів–
ôàрìàöåвтів ìоæлèвå тèì

÷àñовå ïрèçóïèíåííÿ вèïóñкó 
æèттºво íåоáõідíèõ ліків, що 

ìоæå ïрèçвåñтè до лåтàлüíèõ 
вèïàдків.

Ðіçкå ïрèñкорåííÿ 
тåõíолоãі÷íèõ çìіí

Швèдкå çроñтàííÿ 
åôåктèвíоñті åкоíоìікè, 
ïідвèщåííÿ ÿкоñті æèт

тÿ лþдåé. Çàтрåáóвàíіñтü 
крåàтèвíèõ твор÷èõ 

ïрàöівíèків.

Ðіçкå ñкоро÷åííÿ ÷àñó íà 
ïåрåíàв÷àííÿ, що ñтàº 

ïåрìàíåíтíèì. Çроñтàí
íÿ ñоöіàлüíо¿ íåрівíоñті.

Фóíкöіоíàлüíå áåçроáіттÿ, ïåрø 
çà вñå, ïрàöівíèків íèçüко¿ 

квàліôікàöі¿. Проáлåìè тàлàíт–
ïоñåрåдíèöтвà.

Штó÷íèé іíтåлåкт в 
óïрàвліííі

Підвèщåííÿ ÿкоñті 
óïрàвліíñüкèõ ріøåíü, 
øвèдкіñтü рåàãóвàííÿ. 

Çìåíøåííÿ корóïöіéíо¿ 
ñклàдово¿. Åлåктроííå врÿ

дóвàííÿ.

Пñèõолоãі÷íі ïроáлåìè 
лþдåé вíàñлідок тоãо, 

що ріøåííÿ ïрèéìàþтü 
ìàøèíè, ìоæлèвіñтü 

коíôліктів «лþдèíà–ìà
øèíà».

Бåçроáіттÿ іíтåлåктóàлüíèõ 
ïрàöівíèків–óïрàвліíöів. 

Çроñтàííÿ вèìоã до володіííÿ 
тåлåкоìóíікàöіéíèìè 

тåõíолоãіÿìè, роçøàрóвàííÿ лþ
дåé çà ñтóïåíåì володіííÿ íèìè і 

відïовідíо доñтóïоì до влàдè.

Автоìàтè÷íі áåçлþдíі 
çàводè, до ÿкèõ ÷åрåç 

Іíтåрíåт ïідклþ÷åíі 
ïродóктè, ÿкі воíè 
вèроáлÿþтü тà ¿õ 

ñïоæèвà÷і

Çíèæåííÿ ñоáівàртоñті, 
ïідвèщåííÿ ïродóктèвíоñті, 

àдàïтèвíå вèр–во і 
лоãіñтèкà, кàñтоìіçàöіÿ 

ïродóкöі¿. Оá’ºдíàííÿ ïоïèтó 
é ïроïоçèöі¿. 

Нåоáõідíіñтü óçãодæåí
íÿ ïротоколів оáìіíó 

дàíèìè і «ìов» ріçíèõ 
вèдів тåõíікè ó çàñо
áàõ коìóíікàöі¿. Про

áлåìè іíôорìàöіéíо–
іííовàöіéíо¿ áåçïåкè.

«Óдàр» ïо åкоíоìікàõ крà¿í 
«трåтüоãо ñвітó» тà çроñтàííÿ 

áåçроáіттÿ в íèõ, вíàñлідок ïо
вåрíåííÿ вèр–вà до роçвèíóтèõ 

крà¿í.

Нові ôорìè орãàíіçàöі¿ 
ïрàöі, íàïрèклàд 
ôрілàíñ, õàкàтоí

Çрó÷íèé ãрàôік роáотè, 
ñàìоñтіéíå ïлàíóвàííÿ 

роáо÷оãо ÷àñó, ìоæлèвіñтü 
ïрàöþвàтè ó áóдü–ÿкіé 

крà¿íі, íå вèõодÿ÷è ç доìó. 
Сàìодèñöèïліíà.

Нåñтàáілüíіñтü ïрèáóтків, 
відñóтíіñтü ñоöіàлüíèõ 

ãàрàíтіé, ïоñтіéíèé ïоøóк 
çàìовлåíü.

Ðіçкèé роçрèв ó доõодàõ і 
ÿкоñті æèттÿ ìіæ тàлàíтоì тà 

ïоñåрåдíіñтþ. Âідñóтíіñтü æèво
ãо ñïілкóвàííÿ ç колåãàìè.
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óдоñкоíàлåííÿ ìодåлі ïóáлі÷íèõ çàкóïівåлü, ÿкà 
ïоñтàвèтü ¿õ íà ñлóæáó åкоíоìі÷íоìó роçвèткó 
Óкрà¿íè, ïодолàííþ áåçроáіттÿ, åìіãрàöі¿, ïідвè
щåííþ доõодів ãроìàдÿí. Головíà íовàöіÿ çà
коíоïроåктó – çàïровàдæåííÿ оáов’ÿçковоãо 
врàõóвàííÿ крèтåріþ ìіñöåво¿ ñклàдово¿ ç вàãоþ 
íå ìåíøå 20 % ó ñтрóктóрі ïрèвåдåíо¿ öіíè длÿ 
ñïåöіàліçовàíèõ ïрåдìåтів çàкóïівåлü. Міñöåвà 
ñклàдовà оáрàõовóºтüñÿ ÷åрåç рівåíü рåñóрñ
íо¿ локàліçàöі¿ вèроáíèöтвà ïрåдìåтó çàкóïівлі 
çà ïроçороþ ôорìóлоþ, вñтàíовлåíоþ çàкоíоì, 
çãідíо ìåтодèкè, ÿкà áóдå çàтвåрдæåíà óрÿдоì. 
Як ñтвåрдæóº Â. Гàлàñþк: «Ідåÿ #7206 дóæå ïро
ñтà – ïлàтèø çàрïлàтó óкрà¿íöÿì, вèкорèñтовó
ºø óкрà¿íñüкó ñèровèíó, ìàтåріàлè, коìïоíåí
тè, åíåрãіþ, ôіíàíñè – отрèìàé «áоíóñ» вàãоþ 
до 20 % в ñтрóктóрі ïрèвåдåíо¿ öіíè! Чèì áілüø 
«óкрà¿íñüкà» ïродóкöіÿ çà ¿¿ «рåñóрñíèì íàïо
вíåííÿì», тèì áілüøó ïåрåвàãó воíà ìàтèìå длÿ 
дåрæàвè ÿк ïокóïöÿ» [7].

Мè ïåрåкоíàííі, що дàíèé çàкоíоïроåкт дàñтü 
вàãоìèé ïоøтовõ длÿ роçвèткó ïроìèñловоñті 
Óкрà¿íè тà ¿¿ ïåрåõодó до «Іíдóñтрі¿ 4.0», çàлó÷åí
íÿ ïрÿìèõ іíоçåìíèõ іíвåñтèöіé длÿ ñтàíовлåí
íÿ «Сìàрт–ôàáрèкè» і ñтворåííÿ íовèõ роáо÷èõ 
ìіñöü é іííовàöіéíèõ ïідïрèºìñтв.

Çàõодè ïідтрèìкè до ïåрåõодó íà «Іíдóñтріþ 
4.0» óкрà¿íñüкоãо áіçíåñó тà іííовàöіéíоãо ïід
ïрèºìíèöтвà, тàкі:

– çвілüíåííÿ від ñïлàтè ПДÂ тà ввіçíоãо ìèтà 
іìïортовàíоãо íовоãо óñтàткóвàííÿ, оáлàдíàííÿ і 
коìïлåктóþ÷èõ, à тàкоæ ìàтåріàлів, ÿкі íå вèроáлÿ
þтüñÿ в Óкрà¿íі é ìàþтü áóтè вèкорèñтàíі длÿ вèñо
котåõíолоãі÷íоãо вèроáíèöтвà тà ìодåрíіçàöі¿;

– áåçïоñåрåдíº ôіíàíñóвàííÿ ïåрñïåктèвíèõ 
íàóкоºìíèõ вèроáíèöтв çà рàõóíок áþдæåтíèõ 
коøтів ÷åрåç дåрæàвíå крåдèтóвàííÿ (крåдè
тóвàííÿ ïроåктів íà ñтàді¿ seed capital íà óìо
вàõ, ÿкі відріçíÿþтüñÿ від çвè÷àéíèõ коìåрöіéíèõ 
óìов, çàñтоñóвàííÿ ìåõàíіçìó ìåçоíіííèõ ïоçèк) 
тà дåрæàвíі ãàрàíті¿;

– ïілüãовå оïодàткóвàííÿ коìïàíіé, що вïро
вàдæóþтü іííовàöі¿: çàñтоñóвàííÿ ïілüãовèõ ñтà
вок íà ïрèáóток від óкрà¿íñüкèõ ïàтåíтів, длÿ іí
íовàöіéíèõ ïідïрèºìñтв тà длÿ іííовàöіéíèõ 
ïроåктів çà ïріорèтåтíèìè íàïрÿìàìè роçвèткó 
іííовàöіéíо¿ діÿлüíоñті [4, ñ. 44];

– длÿ ïоñèлåííÿ довірè óкрà¿íñüкèõ ñïоæèвà
÷ів до óкрà¿íñüкèõ вèроáíèків ïродоволüñтвà íå
оáõідíèì çàõодоì º ïровåдåííÿ іíôорìàöіéíо¿ 

коìïàíі¿ (іíôорìàöіéíі ïлàкàтè ó роçдріáíіé тор
ãівлі, ñоöіàлüíà рåклàìà íà тåлåáà÷åííі, іíôор
ìàöіéíі ïовідоìлåííÿ ó ïрåñі тà ñàéті ìіíіñтåр
ñтвà) – «Óкрà¿íñüкå оçíà÷àº крàщå!», øлÿõоì 
роç’ÿñíåííÿ тоãо, ÿк іñíóþ÷à íàöіоíàлüíà ñèñтåìà 
коíтролþ çà ÿкіñтþ é áåçïå÷íіñтþ ïродоволüñтвà 
çàáåçïå÷óº ãàрàíтóвàííÿ вàæлèвèõ длÿ çдоров’ÿ 
ñïоæèвà÷ів õàрàктåрèñтèк ïродоволü÷èõ товàрів;

– çàкріïлåííÿ íà çàкоíодàв÷оìó рівíі íàñтóï
íèõ вèìоã до вåí÷óрíèõ іíвåñторів: íåоáõідíіñтü 
володіííÿ àкöіÿìè, ÿк ïрàвèло, íå ìåíøå ï’ÿтè 
років (іíоді áåçïоñåрåдíüо ç ìоìåíтó ¿õ вèïóñкó); 
вèìоãà ïро ïоñтіéíå рåіíвåñтóвàííÿ одåрæàíо
ãо доõодó ïротÿãоì ïåвíоãо ïåріодó (тàкоæ ïрè
áлèçíо ï’ÿтü років) [4, ñ. 45];

– роçãлÿд рåàлüíо¿ дåрæàвíо¿ ïідтрèìкè іí
íовàöіéíèõ ïроåктів, ÿкі íå ìàþтü çàкордоííèõ 
àíàлоãів, ó відñотковоìó ñïіввідíоøåííі 25 % íà 
75 %, дå á ÷àñткà óрÿдó ñклàдàлà 75 % éоãо ïро
ôіíàíñовàíоñті, ç ïодàлüøèì володіííÿì ïрà
вà влàñíоñті íà іííовàöіéíèé ïродóкт/ïоñлóãó. 
А çàãàлоì, вñі ìоæлèві іííовàöіéíі ïроåктè ïоді
лèтè íà дåкілüкà кàтåãоріé. Тàк, до ïрèклàдó, ті іí
íовàöіéíі ïроåктè, ÿкі çàáåçïå÷óþтü вèроáíèöтво 
åкñïåртíо–оріºíтовàíèõ товàрів тà корèñтóþтü
ñÿ ïоïèтоì íà çовíіøíüоìó рèíкó íà рівíі крà
щèõ ñвітовèõ çрàçків, óрÿдó вàрто ïідтрèìóвàтè 
íà 50 % ÷è 60 %. Ті ïроåктè, що çàáåçïå÷óþтü 
вèроáíèöтво іìïортоçàìіщåíо¿ ïродóкöі¿ ç íèæ
÷èìè öіíàìè в ïорівíÿííі ç іìïортíèìè, ïідтрè
ìàтè íà 30 %. Якщо рåçóлüтàтоì іííовàöіéíоãо 
ïроåктó ìàº áóтè ïродóкöіÿ/ïоñлóãà, ÿкà корèñ
тóвàтèìåтüñÿ ïоïèтоì íà вíóтріøíüоìó рèíкó, то 
дåрæàвíà ôіíàíñовà ïідтрèìкà тàкоãо іííовà
öіéíоãо ïроåктó ìоãлà á ñклàдàтè 10–20 %;

– ñтворåííÿ ìåõàíіçìó çàоõо÷åííÿ ïодàííÿ 
çàÿвок íà вèíàõодè çà кордоíоì тілüкè ïіñлÿ ïо
ïåрåдíüоãо ïодàííÿ çàÿвок в Óкрà¿íі [4, ñ. 46];

– ввåдåííÿ в діþ в ïрàвовоìó ïолі т.ç. «коíтр
àктó ïідïрèºìöів ç дåрæàвоþ». Âідïовідíо до 
íüоãо, óрÿд ìàº ïрèéíÿтè íà ñåáå çоáов’ÿçàííÿ 
ïідтрèìкè іíтåрåñів ñóá’ºктів ãоñïодàрþвàííÿ íà 
çовíіøíіõ рèíкàõ (íàïрèклàд, лоáіþвàтè ïідвè
щåííÿ ìèтà íà ввіç коíкóрåíтоñïроìоæíоãо оá
лàдíàííÿ) в оáìіí íà àктèвіçàöіþ іííовàöіéíо¿ ді
ÿлüíоñті (іííовàöіéíèõ роçроáок);

– «відöèôровóвàííÿ» ñèñтåìè вçàºìоді¿ ç клі
ºíтàìè, тоáто ôорìóвàííÿ àдàïтèвíèõ ìодåлåé 
роáотè коìïàíі¿ íà áàçі вèв÷åííÿ ïовåдіíкè ñïо
æèвà÷ів відïовідíо до çіáрàíèõ дàíèõ [4, ñ. 47].
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Â ñó÷àñíèõ óìовàõ, колè ідåÿ íàöіоíàлüíо¿ ñві
доìоñті ïідíÿтà íà вèñокèé рівåíü, à ïàтріотè÷
íо íàлàøтовàíèõ ãроìàдÿí ñтàº вñå áілüøå, вè
дàºтüñÿ çà ïотріáíå вèкорèñтàííÿ в ñôåрі оáіãó 
ïродоволü÷èõ товàрів ìåтодó колірíоãо кодó
вàííÿ çорово¿ іíôорìàöі¿, íàïрèклàд, ç вèкорèñ
тàííÿì колüорів íàöіоíàлüíоãо ïрàïорà. Тàкèé 
іíñтèтóöіоíàлüíèé ïрèéоì ідåíтèôікàöі¿ íàöіо
íàлüíоãо вèроáíèкà, ïо–ïåрøå, áóдå ïов’ÿçàíèé 
ç вèрàæåííÿì ñтàтóñó товàрó, ïо–дрóãå, íàд
дàñтü ìоæлèвіñтü çàдоволüíèтè ïàтріотè÷íі ïо
÷óттÿ ãроìàдÿí і, ïо–трåтº, çáілüøèтü ôіíàíñó
вàííÿ àãрàрíоãо вèроáíèöтвà в Óкрà¿íі.

Â одíіé іç ñво¿õ íåдàвíіõ ïрàöü ãоловà орãкоìітåтó 
КМÅФ Юріé Пèвовàров [8] оá’ºктèвíо ñôокóñóвàв 
ñвоþ óвàãó íà тоìó ôàкті, що ñüоãодíі в ñвіті трèвàº 
æорñтокà коíкóрåíöіÿ çà ïрàво áóтè ìіñöåì дèñло
кàöі¿ вèñокотåõíолоãі÷íèõ коìïàíіé. Длÿ тоãо, щоá 
Óкрà¿íà вèæèлà в ãлоáàлüíоìó ñåрåдовèщі, óрÿдó 
ïотріáíо íàïрàöüовóвàтè ïотóæíі іíвåñтèöіéíі ñтè
ìóлè длÿ роçвèткó íåñèровèííоãо áіçíåñó, ç ìåтоþ 
ñтворåííÿ ïотрåáè в іííовàöіéíèõ ñïåöіàліñтàõ ç 
öèôровèìè коìïåтåíöіÿìè. Çвіñíо, ÿкщо ìè íå ãо
тові ïåрåтворèтè óкрà¿íöів íà íàöіþ ãàñтàрáàéтå
рів, íåõàé і вèñококвàліôіковàíèõ.

Âисновки
Ó ïідñóìкó вàрто çàçíà÷èтè, що ïрè÷èíоþ ïо

вілüíо¿ іííовàтèçàöі¿ óкрà¿íñüко¿ åкоíоìікè, ввà
æàºìо тоé ôàкт, що іñíóþ÷і íàöіоíàлüíі іíñтèтóтè 
роçвèткó ñтворþвàлèñÿ ç ріçíèì ÷àñовèì лàãоì, 
çà ріçíèìè ìодåлÿìè, ïåрåñлідóþ÷è ріçíó ìåтó. 
Дàíі іíñтèтóтè íå áóлè ÷àñтèíоþ ºдèíоãо çàдóìó, 
в çв’ÿçкó ç öèì, воíè вàæко ñóìіщàþтüñÿ в рàì
кàõ ñтàíовлåííÿ åкоíоìікè іííовàöіéíоãо тèïó тà 
íå ïіддàþтüñÿ іíтåãрàöі¿ в ºдèíó вåртèкàлü. Тàк, 
дåÿкі ç íèõ оáìåæåíі ïо іíдóñтрі¿, ãåоãрàôі÷íо àáо 
çà ñтàдіÿìè іíвåñтóвàííÿ іííовàöіéíèõ ïроåктів. 
Окрåìі іíñтèтóтè роçвèткó õàрàктåрèçóþтüñÿ íå
ïовíоöіííèì володіííÿì іííовàöіéíèõ ïроåктів, 
відñóтíіñтþ вілüíèõ коøтів длÿ ¿õ рåàліçàöі¿, ïо
вíоþ íåвідïовідíіñтþ ïідõодів тà вèìоã до тàкоãо 
родó ïроåктів, що ñтàвлÿтüñÿ ñó÷àñíèìè іíñтèтó
тàìè іííовàöіéíоãо роçвèткó.
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РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ 
ЕКОНОМІКИ

УДК 332.1:711
ПОЗДНЯКОВА А.М.

Розумні міста та села — заïорука  
розвитку силüної Óкраїни

У статті розглянуто та систематизовано основні виклики, що постають перед містами у ХХІ ст., і як 
можливу відповідь запропоновано концепцію Розумного сталого міста. Окреслено її компоненти та 
практичне значення, виходячи із досвіду наявних розумних міст (Лондон, Відень, Стокгольм, Барсело-
на тощо) та вже імплементованих розумних рішень. На основі дослідження запропоновано алгоритм 
розбудови концепції в українських містах. Розумні міста 3.0 мають тенденцію поширювати найкращі 
практики та досвід на оточуючі території, покращуючи життя не лише мешканців міст, але і прилеглих 
селищ. Адже самі лише розумні технології не вирішать проблему розростання міст та браку ресурсів. 
Вимирання сіл та селищ особливо гостро відчувається в Україні. Тож, механізм та досвід ревіталізації 
селищ та розбудови концепції «розумного селища» набувають особливої актуальності. 

Êлþ÷îâі слîâà: розумні сталі міста, ІКТ, урбанізація, розумні селища, інновації, добробут. 
ПОЗДНЯКОВА А.М.

Óмные города и села — залог  
развития силüной Óкраины

В статье рассмотрены и систематизированы основные вызовы, стоящие перед городами в XXI 
в., и как возможный ответ предложена концепция разумного устойчивого города. Определены ее 
компоненты и практическое значение, исходя из опыта имеющихся разумных городов (Лондон, 
Вена, Стокгольм, Барселона и т.д.) и уже имплементированных разумных решений.

На основе исследования предложен алгоритм развития концепции в украинских городах. Умные 
города 3.0 имеют тенденцию распространять лучшие практики и опыт на окружающие террито-
рии, улучшая жизнь не только горожан, но и близлежащих поселков. Ведь сами по себе умные 
технологии не решат проблему разрастания городов и нехватки ресурсов. Вымирание сел и по-
селков особенно остро ощущается в Украине. Поэтому, механизм и опыт ревитализации посел-
ков и развития концепции «умного поселка» приобретают особую актуальность.

Êлþ÷åâыå слîâà: умные устойчивые города, ИКТ, урбанизация, умные поселки, инновации, 
благосостояние.
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Пîстàíîâêà пðîблåìи. Нàø ñвіт çìіíþºтüñÿ, 
ìіñтà ХХІ ñт. ñтàþтü ñàìоñтіéíèìè àкторàìè ìіæ
íàродíèõ відíоñèí, вíàñлідок дåöåíтрàліçàöі¿ во
íè отрèìóþтü вñå áілüøå ïовíовàæåíü тà ìоæлè
воñтåé ñàìоñтіéíо вèçíà÷èтè ïріорèтåтè тà øлÿõè 
роçвèткó. Тåïåр ïрèéíÿттÿ іíіöіàтèв тà çàïровà
дæåííÿ çìіí ìоæå відáóвàтèñÿ íàáàãàто øвèд
øå тà åôåктèвíіøå. Ó 1996 роöі íà Стàìáóлüñüкіé 
коíôåрåíöі¿ (Хàáітàт ІІ) óрÿдàìè 171 крà¿íè ñві
тó áóло вèçíàíо çроñтàííÿ ролі ìіñт длÿ роçвèткó 
лþдñтвà в öілоìó. Нåщодàвíо óõвàлåíèé «Порÿдок 
дåííèé ñтàлоãо роçвèткó — 2030» [1] оñíовíó óвà
ãó ïрèділÿº ïèтàííÿì, ïов’ÿçàíèì іç ñтàлèì роçвè
ткоì, çокрåìà, áóло ïоñтàвлåíо çà ìåтó «çроáèтè 
ìіñтà тà лþдñüкі ïоñåлåííÿ іíклþçèвíèìè, áåçïå÷
íèì, відíовлþвàлüíèìè тà ñтàлèìè» (Цілü 11).

Âíàñлідок «óрáàíіçàöі¿» ìіñтà роçроñтàþтüñÿ 
àдæå вñå áілüøå лþдåé ¿дóтü до ìіñт çà ïоøóкоì 
крàщоãо æèттÿ. Тàк, áлèçüко 75% ñвітовèõ åíåр
ãåтè÷íèõ рåçåрвів ñïоæèвàºтüñÿ ó ìіñтàõ, воíè 
вèкèдàþтü áлèçüко 80% CO2. Алå в тоé æå ÷àñ 
ìіñтàìè ñтворþºтüñÿ áлèçüко 80% ñвітовоãо вà
ловоãо ïродóктó [2]. 

Доñлідæåííÿ ïокàçóþтü, що ãàрíо ñïлàíовà
íà тà кåровàíà óрáàíіçàöіÿ доçволÿº ïодолàтè 
áідíіñтü çàвдÿкè вèщоìó рівíþ ïродóктèвíоñті, 
ìоæлèвоñтÿì іç ïрàöåвлàøтóвàííÿ, ïідвèщåíо
ìó рівíþ æèттÿ тощо.

Бåçïåрå÷íо ìіñтà ïроïоíóþтü áілüøі ìоæлè
воñті (ó íàв÷àííі, ïрàöåвлàøтóвàííі, рівíі íà
дàííÿ ïоñлóã тощо), àлå кріì öüоãо воíè тàкоæ 
ñтèкàþтüñÿ іç óñå áілüøèìè вèклèкàìè: çàáрóд
íåííÿ, áрàк íàлåæíо¿ іíôрàñтрóктóрè длÿ çàдо
волåííÿ ïотрåá ìåøкàíöів, ñтàріííÿ íàñåлåííÿ 
роçвèíåíèõ крà¿í тà вèñокі тåìïè ïрèроñтó íàñå
лåííÿ ó крà¿íàõ, що роçвèвàþтüñÿ тощо. Нà рèñ. 

1 ñèñтåìàтèçовàíо вèклèкè длÿ ìіñт çà двоìà 
тèïàìè åкоíоìік.

Тоæ, ïоñтàº ïèтàííÿ ÿк ìоæíà çроáèтè ìіñ
тà áілüø лþдèíоöåíтрè÷íèìè, ñтàлèìè тà åôåк
тèвíèìè. Одíèì іç ìоæлèвèõ іíñтрóìåíтів ввà
æàþтü коíöåïöіþ Ðоçóìíоãо ñтàлоãо ìіñтà, що 
ïо÷àлà àктèвíо роçвèвàтèñÿ іç 90–õ років ХХ ñт. 
Одíèì іç ïоøтовõів до роçвèткó коíöåïöі¿ ñтàло 
àктèвíå ïоøèрåííÿ ІКТ, ¿õ ôàктè÷íà доñтóïíіñтü 
длÿ вñå áілüøоãо çàãàлó лþдåé. Адæå áлèçüко 
95% íàñåлåííÿ çåìíо¿ кóлі óæå вкрèті ìоáілüíè
ìè ìåрåæàìè. А áлèçüко 50% íàñåлåííÿ корèñ
тóþтüñÿ іíтåрíåтоì [3].

Àíàліз îстàííіх äîсліäжåíь тà публіêà-
цій. Сüоãодíі коíöåïöіÿ роçóìíоãо ìіñтà роçвè
вàºтüñÿ ïо вñüоìó ñвітó тà доñлідæóºтüñÿ àкàдå
ìі÷íèì (Коõåí Б., Дæèôôіíдæåр Ð., Лоìáàрді П., 
Мþрåé А., Міíåвè÷ М. тà Аáдóлàºв А., І. А. Жóко
вè÷), іíñтèтóöіéíèì (IESE, European Commission, 
ITU, OECD, UN–Habitat) тà ïрèвàтíèì ñåкторàìè 
(Ericsson, Huawei, Microsoft), що доçволÿº ïо
долàтè оáìåæåííÿ ïåрøèõ роçроáок. Тàк, коí
öåïöіÿ åволþöіоíóвàлà від ïроñтоãо рèíкó длÿ 
тåñтóвàííÿ тåõíолоãі÷íèõ ріøåíü áіçíåñ–коìïà
íіÿìè до лþдèíоöåíтрè÷íо¿ коíöåïöі¿ ñтàлèõ ìіñт 
(Smart City 3.0). 

Çà доñлідæåííÿì McKinsey&Company, 2016 
роçóìíі ìіñтà, що вèкорèñтовóþтü дàíі тà тåõíо
лоãі¿ длÿ ïрèéíÿттÿ крàщèõ ріøåíü çìоãлè, çокрå
ìà, çíèçèтè кілüкіñтü çло÷èíів íà 30–40%, çåко
íоìèтè 25–80 літрів водè íà лþдèíó ó щодåííоìó 
вèкорèñтàííі тà ïокрàщèтè øвèдкіñтü рåàãóвàííÿ 
ó íàдçвè÷àéíèõ ñèтóàöіÿõ íà 25–35% [4]. 

Ó ñвітовіé ïрàктèöі ñклàлоñÿ áàãàто ïідõодів до 
вèçíà÷åííÿ ïоíÿттÿ тà ñклàдовèõ коíöåïöі¿, що 
вèìàãàº ïåвíоãо óçàãàлüíåííÿ тà ñèñтåìàтèçàöі¿.

ÐОÇÂИТОК ÐÅГІОНАЛЬНОЇ ÅКОНОМІКИ

POZDNIAKOVA A.M.

Smart cities and villages as a prerequisite  
for building a strong Ukraine

The article reviews and summarizes the key challenges encountered by cities in XXI century and 
offers Smart sustainable cities concept as a solution to overcome those. The research covers the 
main components and practical value based on the experience of the existing smart cities (London, 
Vienna, Stockholm, Barcelona etc.) and implemented within them solutions. The article suggests an 
algorithm on how to build the concept in Ukraine. Smart cities v.3.0 spread good practices on the 
nearby territories, improving not only cities welfare but also the welfare of the nearby villages. Since 
smart technologies on their own won't solve urban sprawl and lack of resources issues. The extinction 
of villages and settlements is particularly acute in Ukraine. Thus, the experience and mechanisms of 
villages revilitalization and smart villages establishment acquire special relevance nowadays.

Key words: smart sustainable cities, ICTs, urbanization, smart villages, innovations, welfare. 
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Окрåìо¿ óвàãè ïотрåáóº àíàліç íàÿвíоãо ïрàк
тè÷íоãо ñвітовоãо доñвідó тà ìоæлèвоñтåé роç
áóдовè коíöåïöі¿ в óкрà¿íñüкèõ ìіñтàõ. 

Мåтà стàтті. Доñлідèтè тåорåтè÷íі çàñàдè коí
öåïöі¿ тà ñôорìóвàтè влàñíå вèçíà÷åííÿ, роç
ãлÿíóтè тà óçàãàлüíèтè óæå íàÿвíі роçóìíі рі

Рисунок 2. «Площі ïід звалищами ТПÂ (2017р.)» [за джерелом 10]
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øåííÿ ó ìіñтàõ, що ïоçèöіоíóþтü ñåáå ÿк роçóìíі 
тà ñтàлі, çàïроïоíóвàтè àлãорèтì іìïлåìåíтà
öі¿ коíöåïöі¿ в Óкрà¿íі. Оçíàéоìèтèñÿ іç доñвідоì 
рåвітàліçàöі¿ ñåлèщ ó крà¿íàõ ЄС тà ñтворåííÿ ро
çóìíèõ ñåлèщ, ÿк лоãі÷íоãо роçøèрåííÿ коíöåï
öі¿ роçóìíèõ ìіñт.

Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Дóæå ñïрощå
íо «Ðоçóìíі ìіñтà» ïåрåдáà÷àþтü вèкорèñтàííÿ 
ІКТ длÿ вèріøåííÿ ñоöіàлüíèõ, åкоíоìі÷íèõ, åко
лоãі÷íèõ, óрÿдовèõ ïроáлåì ìіñтà. Протå ïоíÿт
тÿ «роçóìíоñті» íå оáìåæóºтüñÿ лèøå вèкорèñ
тàííÿì íовèõ тåõíолоãіé. Çà доñлідæåííÿì Nam 
тà Pardo, «Ðоçóìíі ñтàлі ìіñтà» вèìàãàþтü коìï
лåкñíоãо ïідõодó (рèñ.2).

Міæíàродíèé ñоþç åлåктроçв'ÿçкó, ïроàíàліçó
вàвøè áлèçüко 120 вèçíà÷åíü іç ріçíèõ дæåрåл, 
çàïроïоíóвàв íàñтóïíå вèçíà÷åííÿ: «Ðоçóìíå 
ñтàлå ìіñто — öå іííовàöіéíå ìіñто, що вèкорèñ
товóº ІКТ тà іíøі çàñоáè длÿ ïокрàщåííÿ ÿкоñті 
æèттÿ, ïідвèщåííÿ åôåктèвíоñті ìіñüкèõ оïåрàöіé 
тà ïоñлóã тà коíкóрåíтоñïроìоæíоñті, ïрè öüо
ìó ïåрåкоíóþ÷èñü, що воíо çàдоволüíÿº ïотрåáè 
ñó÷àñíоãо тà ìàéáóтíіõ ïоколіíü в åкоíоìі÷íоìó, 
ñоöіàлüíоìó тà åколоãі÷íоìó ïлàíàõ». Кріì то
ãо, áóло вèділåíо øіñтü ïåрвèííèõ ïокàçíèків длÿ 
àíàліçó: роçóìíèé ñïоñіá æèттÿ, роçóìíі лþдè, ро
çóìíå ото÷óþ÷å ñåрåдовèщå, роçóìíå óïрàвліííÿ, 
роçóìíà ìоáілüíіñтü і роçóìíà åкоíоìікà [6].

Ó «Цèôровоìó ïорÿдкó дåííоìó Óкрà¿íè — 
2020» çàçíà÷àºтüñÿ, що коíöåïöіÿ «ñìàрт–ñіті» 
— öå ìодåлü ìіñтà íà оñíові ïовíоìàøтàáíоãо 
вèкорèñтàííÿ öèôровèõ тåõíолоãіé длÿ ïото÷íèõ 

ïроáлåì ìіñтà, éоãо ñтіéкоãо роçвèткó тà ïідвè
щåííÿ ÿкоñті æèттÿ ãроìàдÿí [7].

Çàãàлоì áілüøіñтü доñлідíèків ó ñвоºìó àíàлі
çі оõоïлþþтü ÷отèрè вèìірè: Ðоçóìíі лþдè, Ðо
çóìíà åкоíоìікà, Ðоçóìíå ото÷óþ÷å ñåрåдовè
щå («Модåлü ïотріéíоãо крèтåріþ») тà Ðоçóìíå 
óïрàвліííÿ, що вõодèтü до коæíоãо іç ïоïåрåдíіõ 
коìïоíåíтів, à тàкоæ відïовідàº çà ñоöіàлüíó ñтà
áілüíіñтü, ñïрàвåдлèвіñтü тà çàлó÷åííÿ ìåøкàí
öів. Модåлü Ðоçóìíоãо ñтàлоãо ìіñтà (рèñ.3), íà 
íàøó дóìкó, ìàº вклþ÷àтè ó ÿкоñті доïоìіæíоãо 
ìåõàíіçìó іíôорìàöіéíо–коìóíікàöіéíі тåõíолоãі¿.

Підñóìовóþ÷è, доволі вàæко íàдàтè ïåвíå óíі
вåрñàлüíå вèçíà÷åííÿ длÿ роçóìíоãо ñтàлоãо 
ìіñтà, àдæå öå ñкоріøå ñóтíіñтü, що володіº ïåв
íèìè íåвід’ºìíèìè õàрàктåрèñтèкàìè, що до
çволÿþтü çроáèтè æèттÿ лþдåé тà ото÷óþ÷å ñå
рåдовèщå крàщèìè. 

Нà íàøó дóìкó, тà вèõодÿ÷è ç ïровåдåíоãо àíà
ліçó, ñтàлå роçóìíå ìіñто ìàº відïовідàтè ÷отè
рüоì крèтåріÿì:

• çàдоволüíÿº ïотрåáè ñó÷àñíоãо ïоколіííÿ,
• çàáåçïå÷óº ìоæлèвоñті длÿ роçвèткó тà рåà

ліçàöі¿ ïотåíöіàлó коæíо¿ окрåìо¿ оñоáè, 
• íå ñтàвèтü ïід рèçèк ìоæлèвоñті ìàéáóтíіõ 

ïоколіíü çàдоволüíÿтè ñво¿ ïотрåáè,
• çдіéñíþº öå ó «роçóìíèé ñïоñіá», вèкорèñто

вóþ÷è, в ïåрøó ÷åрãó, ІКТ тà іíøі çàñоáè.
Під роçóìíèì ñïоñоáоì роçóìіºтüñÿ оïтè

ìàлüíèé, áåçïå÷íèé ñïоñіá, що íå ïорóøóº íà
ÿвíі åколоãі÷íі оáìåæåííÿ локàлüíоãо тà ïлàíå
тàрíоãо ìàñøтàáів. 

Рисунок 2. «Розумне стале місто» за дослідженням Nam та Pardo, 2012 [5].
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Çà ріçíèìè дæåрåлàìè íà ñüоãодíіøíіé дåíü іñ
íóº áлèçüко 88 роçóìíèõ ìіñт тà 250 роçóìíèõ 
ïроåктів, що втілþþтüñÿ ó ріçíèõ ìіñтàõ ñвітó. Слід 
çàçíà÷èтè, що ó 2017 роöі çíà÷íо çроñлà кілüкіñтü 
ìіñт, що óõвàлèлè оôіöіéíі вñåоõоïлþþ÷і коíöåï
öі¿ роçвèткó «Ðоçóìíèõ ìіñт», çàìіñтü ïроñто¿ іìï
лåìåíтàöі¿ роçóìíèõ ріøåíü в окрåìèõ ñåкторàõ.

Çокрåìà, ìоæíà вèділèтè Ðоçóìíå ìіñто Лоí
доí (оôіöіéíà ñтрàтåãіÿ v.1.0 áóлà ïрèéíÿтà ó 
2013 роöі), Ðоçóìíå ìіñто Âідåíü (2014 рік), Ðо
çóìíå ìіñто Стокãолüì (2017), Ðоçóìíå ìіñто 
Аìñтåрдàì (2009), ñтворåíі іç íóлÿ Соíãдо (Пів
дåííà Корåÿ) тà Мàñдàр (ОАЭ) тощо [8]. 

Дàíі тà ìåрåæі – одèí іç іíñтрóìåíтів роçóì
íèõ ìіñт длÿ вèріøåííÿ íàãàлüíèõ óрáàíіñтè÷íèõ 
ïроáлåì. Нà рèñ 4. íàвåдåíо íàïрÿìè іç ïрèклà
дàìè ріøåíü іç ріçíèõ ìіñт ñвітó.

Покрàщåííÿ àдìіíіñтрàтèвíèõ ïоñлóã – öå ïå
рåíåñåííÿ ¿õ іç оôôлàéí до оíлàéí çоíè, íàдàííÿ 
ãроìàдÿíàì ìоæлèвоñті коíтролþвàтè вèдàт
кè çà доïоìоãоþ оíлàéí áþдæåтó, à тàкоæ ìоæ
лèвоñті вïлèвàтè íà ÿкіñтü ïоñлóã çà доïоìоãоþ 
çворотíоãо çв’ÿçкó. 

Гроìàдñüкèé ïроñтір – вèкорèñтовóþ÷è дàíі ãро
ìàдÿí, ìоæíà ñóттºво ïокрàщèтè óрáàíіñтè÷íå 
ïлàíóвàííÿ: оñíàщåííÿ øкіл, ïàрків, ìàãàçèíів то
що. Дàíèé коìïоíåíт тàкоæ вклþ÷àº ñтворåííÿ çå
лåíèõ оàçèñів ó ìіñтàõ, доñтóï до WiFi, вñтàíовлåí
íÿ роçóìíèõ ліõтàрів, що кåрóþтüñÿ віддàлåíо, тощо. 
Стокãолüì вèкорèñтовóº áàкè íà ñоíÿ÷íèõ áàтàрå
ÿõ, що ïовідоìлÿþтü ïро ñвоº çàïовíåííÿ. Проåктè 
іç оçåлåíåííÿ ïрèñóтíі ó Âідíі тà Стокãолüìі. 

Нàв÷àííÿ тà íàвè÷кè – ìовà éдå ïро çàлó÷åííÿ 
ÿкоìоãà áілüøо¿ ìàñè лþдåé до íàв÷àííÿ, вклþ÷à

Рисунок 3. Авторсüка сõема «Розумного сталого міста» [8].
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þ÷è лþдåé іç оáìåæåíèìè ìоæлèвоñтÿìè, лþдåé, 
що íåдов÷èлèñÿ іç ïåвíèõ ïрè÷èí, лþдåé, що õо
÷óтü ïåрåв÷èтèñÿ. Ó Стокãолüìі роçроáèлè àдàï
тèвíі ìàтåріàлè длÿ íàв÷àííÿ, що відñтåæóþтü çà 
доïоìоãоþ ìåтодів øтó÷íоãо іíтåлåктó ïроáлåìè 
іç ÷èтàííÿì ó дітåé. Білüøіñтü óíівåрñèтåтів ïроïо
íóþтü íà ñüоãодíіøíіé дåíü ìàñові оíлàéí кóрñè, 
доñтóïíі длÿ áóдü–ÿко¿ лþдèíè, ÿкà ìàº коìï'þтåр 
і доñтóï до іíтåрíåтó. Лоíдоí ìàº ïроãрàìè ïідвè
щåííÿ öèôровèõ коìïåтåíöіé лоíдоíöів. 

Çàлó÷åííÿ ãроìàдÿí – вèкорèñтовóþ÷è íо
вітíі тåõíолоãі¿, ñтворþþтüñÿ крàóдôàíдèíãо
ві ïлàтôорìè, áþдæåтè ó÷àñті длÿ отрèìàííÿ ôі
íàíñóвàííÿ ó íàéвàæлèвіøèõ длÿ ãроìàдñüкоñті 
ïроåктàõ, оíлàéí волоíтåрñüкі ïлàтôорìè (Speed 
Volunteering London), ріçíі õàкàтоíè (Climathon 
London) тà çìàãàííÿ тощо. Ó Стокãолüìі тà Âідíі іñ
íóº додàток, що доçволÿº çàïроïоíóвàтè íà роç
ãлÿд ñвіé ïроåкт длÿ ïокрàщåííÿ ìіñтà (Make a 
suggestion app — Стокãолüì, Sag’s Wien — Âідåíü).

Моáілüíіñтü – вèкорèñтàííÿ дàíèõ, отрèìàíèõ 
від воді¿в, длÿ роçóìíоãо óïрàвліííÿ трàôікоì, 
вèкорèñтàííÿ ñïåöіàлüíèõ додàтків длÿ відñтå
æåííÿ ділÿíок, що вèìàãàþтü рåìоíтó. Тåñтó
вàííÿ àвтоìоáілів áåç воді¿в тà çáілüøåííÿ ÷àñт
кè íåìоторèçовàíоãо трàíñïортó. 

Óïрàвліííÿ рåñóрñàìè – ïåрåдáà÷àº çáір іí
ôорìàöі¿ щодо рівíÿ ñïоæèвàííÿ çà доïоìоãоþ 
дàт÷èків і ñåíñорів тà ¿¿ àíàліç, вñтàíовлåííÿ дàт

÷èків, щоá відñтåæóвàтè втрàтè рåñóрñів ó рàçі 
ïоøкодæåííÿ іíôрàñтрóктóрè. Ðоçвèток öèркó
лÿрíо¿ åкоíоìікè тà отрèìàííÿ вñå áілüøо¿ ÷àñт
кè åíåрãі¿ ç íåтрàдèöіéíèõ дæåрåл. 

Оõороíà çдоров’ÿ – вèкорèñтàííÿ дàíèõ тà ІКТ 
длÿ лікóвàííÿ ïàöіºíтів віддàлåíо, ìоíіторèíã ïо
кàçíèків çдоров’ÿ, роçáóдовà ñèñтåìè e–health 
длÿ åлåктроííоãо оáлікó, çàïèñó íà ïрèéоì тощо. 

Óкрà¿íñüкі ìіñтà íå º вèклþ÷åííÿì іç ñвітово¿ 
ïрàктèкè, àдæå ïåрåдóìовè тà íåоáõідíіñтü іí
íовàöіéíèõ ріøåíü ó íàñ від÷óвàºтüñÿ íå ìåíøå. 
Пåрåдовèìè ìіñтàìè іç вïровàдæåííÿ роçóìíèõ 
ріøåíü вèñтóïàþтü Кè¿в, Лüвів, Хàрків, Âіííèöÿ, 
Дíіïро. 

Âæå ñтворåíо рÿд ñåрвіñів, що ïолåãøóþтü 
æèттÿ ìåøкàíöÿì: оíлàéí кàртè àвàріéíèõ роáіт, 
åлåктроííі ïåтèöі¿, додàток длÿ оöіíкè ÿкоñті до
ріã Navizor, ïлàтôорìà длÿ íàдàííÿ оíлàéí àд
ìіíіñтрàтèвíèõ ïоñлóã iGov, відкрèтèé áþдæåт тà 
áþдæåт ó÷àñті, åлåктроííі ÷åрãè до дèтÿ÷èõ ñàд
ків тà лікàрåíü тощо [9].

Кріì тоãо, ìіñтà çàïóñкàþтü ïілотíі ïроåктè 
іç ñтворåííÿ çàìкíóтèõ ділÿíок длÿ тåñтóвàí
íÿ роçóìíèõ ріøåíü, çокрåìà, «Ðоçóìíі вóлèöі» 
(Мåлüíèковà вóлèöÿ ó Кèºві), що ÿвлÿº ñоáоþ 
ïлàтôорìó длÿ коìóíікàöі¿ ìіæ ãроìàдñüкіñтþ, 
влàдоþ тà роçроáíèкàìè тåõíолоãіé. Іíøèé ïро
åкт «UNIT–city» (Кè¿в), що ìàº íà ìåті ñтворèтè 
іííовàöіéíå ìіñтå÷ко в рàìкàõ іíøоãо ìіñтà. 

Рисунок 4. Приклади розумниõ рішенü. Складено автором.
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Бàçóþ÷èñü íà роçãлÿíóтоìó доñвіді ºвроïåé
ñüкèõ ìіñт, ìоæíà çàïроïоíóвàтè íàñтóïíèé àл
ãорèтì ïоáóдовè ìодåлі роçóìíèõ ìіñт в Óкрà
¿íі (рèñ. 5). Оñíовíà ідåÿ ïолÿãàº ó çàлó÷åííі до 
роçроáкè óñіõ çàöікàвлåíèõ ñторіí: ìóíіöèïàлі
тåтó, áіçíåñ– ñåкторó, àкàдåìі÷íèõ кіл тà ãроìà
дÿíñüкоãо ñóñïілüñтвà. Нà ïåрøоìó åтàïі ïåрåд
áà÷àºтüñÿ ñïілüíå ôорìóвàííÿ віçі¿, роçроáкà 
ñтрàтåãі¿ тà ñтворåííÿ ïлàтôорìè ó коæíоìó ìіñ
ті окрåìо, íà íàñтóïíоìó – ñèíõроíіçàöіÿ íà íàöі
оíàлüíоìó рівíі çà доïоìоãоþ ñïілüíо¿ ïлàтôор
ìè длÿ оáìіíó доñвідоì тà коìóíікàöі¿. 

Коíöåïöіÿ «Ðоçóìíі ñåлà». Сàì ôàкт íàÿвíоñті 
роçóìíèõ ìіñт íå вèріøèтü ïроáлåì іç кàтàñтро
ôі÷íо øвèдкèì вèìèрàííÿì ñіл тà ñåлèщ (рèñ. 
6). Цÿ ïроáлåìà íàдçвè÷àéíо ãоñтро ñто¿тü і в 
Óкрà¿íі, àдæå коæíоãо рокó в íàñ çíèкàº áлèçüко 
18 ñіл тà ñåлèщ ìіñüкоãо тèïó [10].

Ó Євроïі àктèвíо çàéíÿлèñÿ рåвітàліçàöіºþ 
ñілüñüко¿ ìіñöåвоñті. Â рàìкàõ Євроïåéñüко¿ ìå
рåæі длÿ ñілüñüкоãо роçвèткó ó 2017 р. áóло від
окрåìлåíо тåìó «Ðоçóìíèõ ñіл» (Smart Villages), 
що ìàº рåвітàліçóвàтè ñілüñüкó ìіñöåвіñтü, вèко
рèñтовóþ÷è öèôрові тà ñоöіàлüíі іííовàöі¿. Ðо
çóìíі ñåлà вèçíà÷àþтüñÿ ÿк ñілüñüкі тåрèторі¿ тà 
ãроìàдè, що ñïèрàþтüñÿ íà ñво¿ ñèлüíі ñтороíè 
тà ìàтåріàлüíі рåñóрñè, à тàкоæ íà íові ìоæлè

воñті длÿ ñтворåííÿ додàтково¿ вàртоñті. Â íèõ 
трàдèöіéíі тà íовоñтворåíі ìåрåæі ïідñèлþþтüñÿ 
çà доïоìоãоþ öèôровèõ коìóíікàöіéíèõ тåõíо
лоãіé, іííовàöіé тà крàщоãо вèкорèñтàííÿ çíàíü 
íà корèñтü ìåøкàíöів [11].

Óвàãà çоñåрåдæóºтüñÿ íà роçøèрåíі öèôро
вèõ íàвè÷ок, доñтóïі до ñèñтåìè e–health тà іí
øèõ áàçовèõ ïоñлóã, вèкорèñтàííÿ ïрèíöèïів 
öèркóлÿрíо¿ åкоíоìікè длÿ ñілüñüкоãоñïодàр
ñüкèõ відõодів, рåàліçàöі¿ вèроáлåíèõ ïродóктів 
çà доïоìоãоþ ІКТ, à тàкоæ роçóìíіé ñïåöіàліçà
öі¿ íà ñілüñüкоãоñïодàрñüкèõ ïроåктàõ, тóрèçìі тà 
кóлüтóрíèõ çàõодàõ. Білüøіñтü ïроåктів ÷àñтко
во ñïоíñорóºтüñÿ çà рàõóíок ôоíдів тà ïроãрàì 
ЄС (European Regional Development Fund (ERDF) 
тà Cohesion Fund (CF), European Agricultural Fund 
for Rural Development, Horizon 2020 тощо).

Ðåçóлüтàтоì роáотè роáо÷о¿ ãрóïè º áàçà дàíèõ 
іíіöіàтèв тà ïроåктів, що вæå вïровàдæóþтüñÿ в 
окрåìèõ крà¿íàõ. 

Âèділÿþтüñÿ дåкілüкà ìодåлåé длÿ вèріøåííÿ 
ïроáлåìè íàдàííÿ ïоñлóã ó ñілüñüкіé ìіñöåвоñті 
(рèñ.7).

Коæíà ìодåлü ïотрåáóº ïåвíоãо ìåõàíіçìó 
ïідтрèìкè. Тàк, длÿ ìодåлåé áіçíåñ–ñåкторó íå
оáõідíо çàïровàдèтè трåíіíãè длÿ ïо÷àтківöів іç 
óïрàвліííÿ тà å–ìàркåтèíãó, íàдàвàтè ãрàíтè тà 

Рисунок 5. Алгоритм розáудови моделі Розумниõ міст в Óкраїні, складено автором.
Джерело: складено автором.
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çàоõо÷óвàтè ïідтрèìкó ìіñöåвоãо вèроáíèкà. Длÿ 
ìодåлåé ïóáлі÷íоãо ñåкторó – öå роçроáкà çàо
õо÷óвàлüíèõ çàõодів тà ñтèìóлів длÿ іììіãрàöі¿ тà 
ñтворåííÿ влàñíоãо áіçíåñó, ïолітèкà щодо ìоæ
лèвоñті ïрàöþвàтè тà íàв÷àтèñÿ іç доìó, çáілü
øåííÿ ïоïèтó тощо. Модåлü трåтèííоãо ñåкто
рó ïотрåáóº ìåíторñтвà ñоöіàлüíèõ ïідïрèºìöів, 
ãрàíтово¿ ïідтрèìкè тà трåíіíãів. 

Щодо вæå роçроáлåíèõ ïроåктів ìоæíà вè
ділèтè ìодåлü Ðоçóìíèõ ñіл в Ітàлі¿, що çàлó÷àº 
ІКТ коìïàíі¿ длÿ àïроáàöі¿ ¿õ іííовàöіéíèõ тåõíо
лоãіé в оáлàñті роçóìíоãо оñвітлåííÿ, ìоáілüíоñ
ті тà áóдівåлü. Тàкоæ іíтåрåñ ñтàíовèтü ïроåкт в 
Óãорщèíі, що ñтворþº ñèñтåìó íàдàííÿ ïоñлóã 
длÿ лþдåé іç оáìåæåíèìè ìоæлèвоñтÿìè (The 
Homestead care services). 

Ніìå÷÷èíà вèкорèñтовóº ïідõід «æèвèõ лàáорà
торіé» тà çìоãлà ñтворèтè ñвоþ åкоñèñтåìó. Пåр
øà õвèлÿ вклþ÷àлà роçроáкè длÿ ìіñöåвèõ вèроá
íèків. Бóло ñтворåíо оíлàéí–рèíок длÿ ïродàæó 
товàрів ìіñöåвèõ вèроáíèків (BestellBar). До íüо
ãо додàºтüñÿ ïлàтôорìà волоíтåрів, що ãотові до
ñтàвлÿтè товàрè до ñïоæèвà÷ів оñкілüкè ¿ì «ïо до
роçі», вèкорèñтовóþ÷è додàток (LieferBar), çà öå ¿ì 
íàрàõовóºтüñÿ віртóàлüíà вàлþтà DigiTaler [13].

Ó ñілüñüкіé ìіñöåвоñті Іñïàíі¿ вïровàдæóþтü 
ïроåкт коворкіíã çоí (COWOCAT rural), що ìà
þтü ïрèвàáèтè áілüøå áàæàþ÷èõ çóïèíÿтèñÿ ó 
ñілüñüкіé ìіñöåвоñті длÿ відïо÷èíкó àáо ïоñтіé
íоãо ïроæèвàííÿ. 

Ó Фіíлÿíді¿ вèріøèлè ïоºдíàтè одèíокèõ ïрè
ñтàрілèõ іç дітüìè ó дèтñàдкàõ длÿ çàáåçïå÷åí

Рисунок 6. Êоло занеïаду сілüсüкої місцевості (OECD)

Рисунок 7. Моделі заáезïечення ïослуг у сілüсüкій місцевості
Складено автором за [12].
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íÿ іíклþçèвíоñті тà áоротüáè іç ñàìотíіñтþ. Дè
тÿ÷èé ñàдок тà коæíèé волоíтåр ìàþтü ïлàíøåт 
длÿ ïідтрèìкè çв’ÿçкó. 

Ó віддàлåíèõ рàéоíàõ Ðóìóíі¿ тà Болãàрі¿ ôóíк
öіоíóº ìоáілüíà ñтоìàтолоãі÷íà кліíікà SAN–
CAR. Проåкт º ãàрíèì ïрèклàдоì ìіæкордоííо¿ 
ñïівïрàöі [14]. Окрåìі ïрèвàтíі іíіöіàтèвè тàкоãо 
тèïó іñíóþтü і ó Хàрківñüкіé оáлàñті.

Підñóìовóþ÷è, ìоæíà вèділèтè íàñтóïíі íàïрÿ
ìè роçáóдовè Ðоçóìíоãо тà коíкóрåíтоçдàтíоãо 
ñåлà (рèñ.8). 

Іíоçåìíèé доñвід рåвітàліçàöі¿ ñілüñüко¿ ìіñöå
воñті ìоæå áóтè корèñíèì длÿ óкрà¿íñüкèõ рåàліé 
çàдлÿ çáåрåæåííÿ ñåлèщ тà ïоñåлåíü ìіñüкоãо 
тèïó тà роçвàíтàæåííÿ ìіñт. Адæå ïо ñóті крåà
тèвíà óкрà¿íñüкà ìолодü ìоæå вæå çàрàç вïро
вàдæóвàтè ñво¿ ідå¿ длÿ ïокрàщåííÿ æèттºвоãо 
ñåрåдовèщà тà влàñíо¿ ñàìорåàліçàöі¿. А віддà
лåíіñтü ñåлèщ íіÿк íå ïовèííà вïлèвàтè íà ÿкіñтü 
тà доñтóïíіñтü ïоñлóã ó íèõ. Çà óìовè оá’ºдíàííÿ 
çóñèлü тåõíолоãі÷íèõ коìïàíіé, крåàтèвíоãо ãро
ìàдñüкоãо ñåкторó тà óрÿдовоãо ñåкторó, вèìè
рàííÿ ñåлèщ в Óкрà¿íі ìоæíà çóïèíèтè, íàтоìіñтü 
çроáèвøè ¿õ оñåрåдкàìè длÿ çдоровоãо ïідроñ
тàííÿ дітåé, ïроöвітàííÿ ñілüñüкоãо ãоñïодàрñтвà, 
торãівлі íàтóрàлüíèìè ïродóктàìè тà тóрèçìó.

Âисновки
Коíöåïöіÿ Ðоçóìíèõ ñтàлèõ ìіñт тà ñåлèщ тà 

ïоçèтèвíèé çàкордоííèé доñвід ¿¿ іìïлåìåíтàöі¿ 
ïрåдñтàвлÿþтü íåàáèÿкèé іíтåрåñ длÿ Óкрà¿íè. 
Окрåìі ìіñтà вæå ïо÷àлè àктèвíо вïровàдæóвà

тè ïåвíі åлåìåíтè коíöåïöі¿ (Кè¿в, Лüвів, Дíіïро, 
Хàрків тощо), ïротå ïроöåñ ñïовілüíþºтüñÿ íèç
коþ ôàкторів:

Ó öілоìó íèçüкèé рівåíü öèôровіçàöі¿ ñóñïілü
ñтвà, лèøå 48,8% íàñåлåííÿ корèñтóþтüñÿ іí
тåрíåтоì, áілüøіñтü лþдåé ó ñілüñüкіé ìіñöåвоñті 
íå ìàþтü доñтóïó до іíтåрíåтó тà íåоáõідíèõ íà
вè÷ок. Çà Іíдåкñоì роçвèткó ІКТ Óкрà¿íà ïоñідàº 
79 ìіñöå іç 176, ìàþ÷è ïокàçíèк 5.31 çà дåñÿ
тèáàлüíоþ øкàлоþ [3].

Âідñóтíіñтü öіліñíоãо ïідõодó íà íàöіоíàлüíоìó 
тà ìіñüкоìó рівíÿõ. Стрàтåãіÿ роçвèткó Ðоçóìíо
ãо ìіñтà áóлà ïрèéíÿтà ó Кèºві (2017), дåÿкі іíøі 
ìіñтà (Лüвів, Дíіïро) ìàþтü ñтрàтåãі¿ öèôровіçàöі¿ 
ìіñт, àáо іçолüовàíі іíіöіàтèвè вïровàдæåííÿ ро
çóìíèõ ріøåíü. 

Âідñóтíіñтü íåоáõідíèõ íàвè÷ок тà квàліôіковà
íоãо ïåрñоíàлó íà óïрàвліíñüкоìó рівíі.

Âідñóтíіñтü ôіíàíñовèõ рåñóрñів тà доñлідæåí
íÿ крàщèõ ñвітовèõ ïрàктèк.

Алå в тоé æå ÷àñ óкрà¿íñüкі ìіñтà ìàþтü рÿд ïо
çèтèвíèõ ôàкторів, що çà óìовè вдàлоãо вèкорèñ
тàííÿ доçволÿтü çроáèтè íàøі ìіñтà áілüø ïрè
дàтíèìè длÿ æèттÿ тà «роçóìíèìè»: (1) íàÿвíіñтü 
«крåàтèвíоãо клàñó» волоíтåрів; (2) íàÿвíіñтü вå
лèко¿ кілüкоñті вèñококвàліôіковàíèõ ІТ ñïåöіàліñ
тів; (3) вèñокèé рівåíü коìï'þтåрíо¿ ãрàìотíоñ
ті ñåрåд íàñåлåííÿ; (4) ñóñïілüñтво, що ïрàãíå тà 
ãотовå до çìіí; (5) ñôорìовàíèé ïоïèт íà роçóìíі 
тà áілüø çрó÷íі ìіñтà длÿ корèñтóвà÷ів. 

Длÿ роçáóдовè коíöåïöі¿ Ðоçóìíèõ ñтàлèõ ìіñт 
в Óкрà¿íі íåоáõідíèé коìïлåкñíèé ïідõід, що áóдå 

Рисунок 8. Наïрями розвитку «Розумного села»
Складено автором за [15]. 
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вклþ÷àтè (1) дåрæàвíó ïідтрèìкó рåãіоíàлüíèõ 
іíіöіàтèв, ñïрÿìовàíèõ íà ïодолàííÿ «öèôровоãо 
роçрèвó»; (2) çàõодè, ñïрÿìовàíі íà ïідвèщåííÿ 
ÿкоñті ïоñлóã, що íàдàþтüñÿ в ñåкторі ІКТ, ¿õ від
ïовідíіñтü íàöіоíàлüíèì ñтàíдàртàì, ÿкі длÿ öüо
ãо ìàþтü áóтè óçãодæåíі ç ìіæíàродíèìè ñтàí
дàртàìè; (3) ïровåдåííÿ іíôорìàöіéíèõ кàìïàíіé 
ç ìåтоþ çàáåçïå÷åííÿ ïоіíôорìовàíоñті íàñå
лåííÿ ïро ÷èñлåííі доñтóïíі ìоæлèвоñті; (4) çà
оõо÷åííÿ åôåктèвíоãо оáìіíó іíôорìàöіºþ тà 
доñвідоì íà íàöіоíàлüíоìó (ìіæ рåãіоíàìè) тà 
ìіæíàродíоìó рівíÿõ çà доïоìоãоþ ñïілüíèõ 
ïлàтôорì, крóãлèõ ñтолів тощо; (6) вñтàíовлåííÿ 
ñïілüíоãо áà÷åííÿ тà ñтрàтåãі¿ ÿк íà íàöіоíàлüíо
ìó рівíі, тàк і ïоºдíàííÿ іç ñтрàтåãіÿìè роçвèткó 
íà ìіñöåвоìó рівíі.
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Êонцеïція ïрограми фінансування рееміграційного 
соціалüного ïідïриємництва в Óкраїні

В статті оцінено вплив загального фонду оплати праці на розмір ВВП, доведено економічну до-
цільність повернення трудових мігрантів на батьківщину, розроблено основні положення держав-
ної соціально–економічної програми стимулювання рееміграції. В основу соціально–економічних 
заходів покладені принцип самоокупності. Пропонована програма зорієнтована на соціальні про-
грами інших країн та міжнародних фондів.
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В статье оценено влияние общего фонда оплаты труда на размер ВВП, доказано экономическую 
целесообразность возвращения трудовых мигрантов на родину, разработаны основные положения 
государственной социально–экономической программы стимулирования реэмиграции. В осно-
ву социально–экономических мероприятий положены принцип самоокупаемости. Предлагаемая 
программа ориентирована на социальные программы другим странам и международных фондов.
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Пîстàíîâêà пðîблåìи. Оñтàííі øіñтü ро
ків ÷èñåлüíіñтü íàÿвíоãо íàñåлåííÿ Óкрà¿íè õà
рàктåрèçóºтüñÿ íåãàтèвíоþ дèíàìікоþ до çìåí
øåííÿ íà 3,2 ìлí. оñіá (ç 45,8 ìлí. в 2011 роöі 
до 42,6 ìлí. оñіá в 2016) [18], що оáóìовлåíо 
ÿк ïрèродíèì ñкоро÷åííÿì (999,1 тèñ. оñіá), тàк 
і ìіãрàöіºþ – 2,2 ìлí оñіá ìіãрóвàлè ç крà¿íè оôі
öіéíо çі çìіíоþ ãроìàдÿíñтвà. Âрàõóвàííÿ тèì÷à
ñово¿ трóдово¿ ìіãрàöі¿ çíà÷íо çáілüøóº вåлè÷èíó 
ìіãрàíтів – çà ïрèáлèçíèìè ïідрàõóíкàìè, çà кор
доíоì ïрàöþº áлèçüко 5 ìлí íàøèõ ãроìàдÿí [4]. 
Â оñíовíоìó, öå оñоáè трóдоàктèвíоãо вікó 33–
38 років [5], ÿкі в іíøèõ крà¿íàõ º íàéáілüø çàõè
щåíèìè від áідíоñті, оñкілüкè вèñокèé/доñтàтíіé 
рівåíü çàроáітíо¿ ïлàтè ñклàдàº оñíовó ¿õ ìàтå
ріàлüíо¿ çàáåçïå÷åíоñті, àлå, íà æàлü, íå в Óкрà
¿íі. Сàìå тоìó щорі÷íо íàøà дåрæàвà втрà÷àº кà
дровèé ïотåíöіàл, ç оñвітоþ, доñвідоì роáотè тà 
квàліôікàöіºþ, ÿкèé º коíкóрåíтоçдàтíèì íà ìіæ
íàродíоìó рèíкó ïрàöі. Â рåçóлüтàті öüоãо, ïротÿ
ãоì оñтàííіõ років ïо вñüоìó ñвіті ñôорìóвàлèñü 
óкрà¿íñüкі діàñïорè тà ñïілкè ìіãрàíтів, ÿкі оõо÷å 
доïоìàãàþтü ñво¿ì ñïіввіт÷èçíèкàì çà кордоíоì 
тà родè÷àì, що çíàõодÿтüñÿ в Óкрà¿íі (ìіãрàöіé
íèé кàïітàл (íàдõодæåííÿ від ìіãрàíтів до Óкрà¿íè) 
в 2015 роöі ñклàв áілÿ 6 ìлрд дол.). Тàкó ñèтóàöіþ 
ñлід роçãлÿдàтè ÿк íåãàтèвíó íå лèøå в åкоíоìі÷
íоìó коíтåкñті (íåдоотрèìàíèé ÂÂП, вклàдåíі ко
øтè в оñвітó ìіãрàíтів, тощо), àлå é в ñоöіàлüíоìó 
(відірвàíіñтü від áàтüківщèíè, íåïотріáíіñтü ¿é). 

Оñíовоþ åкоíоìікè áóдü–ÿко¿ дåрæàвè º åко
íоìі÷íо àктèвíå íàñåлåííÿ, що ôорìóº ñåрåд
íіé клàñ. Нà дóìкó àвторів дàíоãо доñлідæåííÿ, 
ñàìå çà кордоíоì ñôорìóвàвñÿ трóдовèé кàïі
тàл óкрà¿íñüкоãо ñóñïілüñтвà, що ìàº áóтè ïо
вåрíåíèé, éоãо ïрèçíà÷åííÿ ñôорìóвàтè ñåрåд
íіé клàñ в Óкрà¿íі, ÿкоãо, íà дàíèé ïåріод, тàк íå 
вèñтà÷àº. Окріì тоãо, óкрà¿íöі, ÿкі отрèìàлè ãàр
íó оñвітó, доñвід åкоíоìі÷íèõ тà ñоöіàлüíèõ від
íоñèí çà кордоíоì тà çроçóìілè öіííіñтü çàõід
íèõ дåìокрàтіé, ïовåрíóлèñÿ á рåàліçóвàтè ñåáå 
в Óкрà¿íі, воíè çдіéñíèлè á íåоöіíåííèé вíåñок ó 
рåôорìóвàííÿ çàñтàрілèõ ñèñтåì кåрóвàííÿ тà 
ïоáóдовó íово¿ крà¿íè.

Àíàліз îстàííіх äîсліäжåíь і публіêàцій. 
Ó ñвітовіé літåрàтóрі тåорåтè÷íó ìодåлü ïоçè
тèвíèõ íàñлідків çворотíо¿ ìіãрàöі¿ роçроáèлè 
тà ïрàктè÷íо ïідтвåрдèлè К. Дàñтìåíí, І. Фàлü
доíоì тà Óåéñоì [21], С. Ðåіíõолд, К. Тоì [5], 
А. Бàррåтт, Ф. О’Коííåл [20]. Óкрà¿íñüкі в÷åíі, 
що ïрàöþþтü íàд ïèтàííÿìè вïлèвó рååìіãрàöі¿ 
íà роçвèток áіçíåñó окрåìо тà рåãіоíó, дåрæàвè 
в öілоìó О.Ð. П’ÿтковñüкà [14], Колìàковà О.М., 
Сìà÷èло Â.Â. [16], Ð.Ð. Ðіñíà [15] тà іíøі. Â ро
áотàõ [17; 23] ãоворèтüñÿ ïро àктóàлüíіñтü ñо
öіàлüíоãо ïідïрèºìíèöтвà ó вèріøåííі ïроáлåì 
ñóñïілüñтвà (ïрàöåвлàøтóвàííÿ лþдåé ç іíвàлід
íіñтþ, вíóтріøíüо ïåрåìіщåíèõ оñіá, оñіá ç ìàрãі
íàлüíèõ ãрóï), до ÿкèõ лоãі÷íо відíåñтè é ïроáлå
ìó çворотíо¿ ìіãрàöі¿. Мàéæå вñі ïåрåлі÷åíі в÷åíі 
çãодíі ç тèì, що ïовåртàтè коріííå íàñåлåííÿ íå 
тілüкè íåоáõідíо, àлå щå é åкоíоìі÷íо доöілüíо 
тà вèãідíо. Поïрè àктóàлüíіñтü ïроáлåìè, оñíо
вíà ÷àñтèíà доñлідæåíü ìàº ñоöіàлüíó тà дåìо
ãрàôі÷íó ñïрÿìовàíіñтü і ïрåдñтàвлåíі ÿк øлÿ
õè çìåíøåííÿ ñоöіàлüíо¿ íàïрóãè тà ïодолàííÿ 
дåìоãрàôі÷íо¿ дåïрåñèвíоñті. Доñèтü ìàло ïро
ïоíóºтüñÿ åкоíоìі÷íèõ ріøåíü é вàæåлів щодо 
ñтèìóлþвàííÿ рååìіãрàöі¿. Одíèì іç íàïрÿìків 
вèріøåííÿ вкàçàíо¿ ïроáлåìè º роçвèток ñоöі
àлüíоãо ïідïрèºìíèöтвà тà роçроáкà дåрæàвíо¿ 
ïроãрàìè ïовåрíåííÿ ìіãрàíтів в Óкрà¿íó.

Мåтîþ äîсліäжåííя º оöіíþвàííÿ вïлèвó 
çàãàлüíоãо ôоíдó оïлàтè ïрàöі íà роçìір ÂÂП, 
довåдåííÿ åкоíоìі÷íо¿ доöілüíоñті ïовåрíåííÿ 
трóдовèõ ìіãрàíтів íà áàтüківщèíó, ôорìóвàííÿ 
коíöåïöі¿ Проãрàìè ôіíàíñóвàííÿ рååìіãрàöіé
íоãо ñоöіàлüíоãо ïідïрèºìíèöтвà в Óкрà¿íі.

Мåтоþ доñлідæåííÿ º вèÿвлåííÿ вïлèвó ìі
ãрàöіéíоãо кàïітàлó íà åкоíоìікó Óкрà¿íè тà 
роçроáкà ìåõàíіçìó ñтèìóлþвàííÿ рååìіãрà
öі¿, що оáóìовèло вèкорèñтàííÿ ïåвíоãо тåорå
тèко–ìåтодолоãі÷íоãо іíñтрóìåíтàріþ, à ñàìå: 
лоãіко–тåорåтè÷íоãо óçàãàлüíåííÿ, – длÿ оïè
ñó тåорåтè÷íоãо ïідґрóíтÿ ïроáлåìàтèкè, що 
доñлідæóºтüñÿ; корåлÿöіéíо–рåãрåñіéíоãо àíà
ліçó – длÿ вèçíà÷åííÿ çàлåæíоñті ìіæ тàкèìè 
ôàкторàìè ÿк ÂÂП тà çàроáітíà ïлàтà; ìàтåìà

СОЦІАЛЬНО–ТÐÓДОÂІ ПÐОБЛÅМИ

and economic program of stimulation of re–immigration. To stimulate re–emigration it is necessary 
to use the whole complex of social and material incentives and motives. The basis of socio–economic 
activity is the principle of self–sustainment. The proposed program focuses on social programs for 
other countries and international funds. 
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тè÷íèõ ìåтодів тà ìåтодів лоãікè – длÿ оáґрóí
товàíà ôорìóвàííÿ ìåõàíіçìó ñтèìóлþвàííÿ 
рååìіãрàöі¿; àáñтрàктíо–лоãі÷íèé – длÿ çдіé
ñíåííÿ тåорåтè÷íèõ óçàãàлüíåíü, ôорìóвàííÿ 
вèñíовків і рåкоìåíдàöіé.

Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Ç роçвè
ткоì ãлоáàліçàöі¿ ìіæíàродíо¿ åкоíоìікè çроñтàº 
ìàñøтàáíіñтü тà іíтåíñèвíіñтü ìіãрàöі¿ трóдовèõ 
рåñóрñів. Óкрà¿íà íà ñвітовоìó рèíкó ïрàöі вè
ñтóïàº ÿк крà¿íà–доíор, íàéáілüøèé åкñïортåр 
роáо÷о¿ ñèлè. Дåдàлі áілüøі ïотокè óкрà¿íñüкèõ 
ïрàöівíèків ñтàþтü ÿкіñíіøèìè тà ìолодøèìè, 
що çàдоволüíÿº ïотрåáó в трóдовèõ рåñóрñàõ ÿк 
крà¿í–ñóñідів (Полüщі, Óãорщèíè, Словà÷÷èíè), 
тàк і іíøèõ ºвроïåéñüкèõ крà¿íè (Ніìå÷÷èíè, Ітàлі¿, 
Іñïàíі¿). Â тоé æå ÷àñ, длÿ роçвèíåíèõ крà¿í ñві
тó, ïовåрíåííÿ квàліôіковàíèõ кàдрів ç доñвідоì 
роáотè в дåрæàвó–доíор º одíèì іç ïріорèтåтів 
íàöіоíàлüíо¿ кàдрово¿ ïолітèкè тà ñтрàтåãі¿ ¿¿ ñо
öіàлüíо–åкоíоìі÷íоãо роçвèткó.

Оñтàííº доñлідæåííÿ Research&Branding Group 
ïокàçàло, що 55% óкрà¿íöів до 30 років ãотові ïо
кèíóтè крà¿íó. Головíèìè ïрè÷èíàìè áàæàííÿ 
åìіãрóвàтè в ãрóдíі 2016 р. áóлà áілüø вèñокà çà
роáітíà ïлàтà çà кордоíоì (28%) і çáроéíèé коí
ôлікт (27%). Âàрто відçíà÷èтè, що 60% трóдовèõ 
ìіãрàíтів áóлè á рàді ïовåрíóтèñÿ в Óкрà¿íó [12]. 
Цå щå рàç ïідтвåрдæóº, що íåоáõідíо ñтворþвàтè 
óìовè длÿ ïовåрíåííÿ трóдовèõ ìіãрàíтів. 

Ðоçãлÿíåìо іíøèé áік трóдово¿ ìіãрàöі¿. Міãрà
öіéíèé кàïітàл, що ïрèõодèтü в Óкрà¿íó íå º ïро
дóктèвíèì, віí вèкорèñтовóºтüñÿ áілüø íà ñïо
æèв÷і öілі, íå іíвåñтóºтüñÿ в роçвèток åкоíоìікè, 
ç íüоãо íå ñïлà÷óþтüñÿ ïодàткè в ïовíоìó оáñÿ
çі, тоáто віí íå º длÿ ÂÂП óтворþþ÷èì ôàктороì. 

Авторàìè áóло ïровåдåíо доñèтü ñïрощåíèé 
àíàліç çàлåæíоñті ÂÂП Óкрà¿íè від çàãàлüíоãо 
ôоíдó оïлàтè ïрàöі óкрà¿íöів (ÇФОП), ÿкèé вè
çíà÷àвñÿ ÿк доáóток кілüкоñті çàéíÿтоãо íàñå
лåííÿ тà ñåрåдíüоìіñÿ÷íо¿ çàроáітíо¿ ïлàтè çà 
оôіöіéíèìè дàíèìè Коìітåтó ñтàтèñтèкè Óкрà¿íè 
[3] (тàáл. 1). 

Â рåçóлüтàті áóло отрèìàíо ïрÿìó çàлåæíіñтü 
ç дóæå вèñокèì коåôіöіºíтоì корåлÿöі¿ тà дåтåр
ìіíàöі¿ (рèñ. 1). 

Коåôіöіºíт корåлÿöі¿ ïокàçóº, що çàãàлüíèé 
ôоíд оïлàтè ïрàöі º оñíовíèì ôàктороì вïлè
вó íà ôорìóвàííÿ ÂÂП, коåôіöіºíт дåтåрìіíà
öі¿ ãоворèтü ïро çàлåæíіñтü ÂÂП від ÇФОП íà 
95,57%. Коåôіöіºíт рåãрåñі¿ ñклàдàº 29,395, 
відïовідíо, ÿкщо ÇФОП çáілüøèтüñÿ íà 1 ãрí, 
ÂÂП çроñтå íà 29,395 ãрí. Модåлü доñтовірíà, 
ñтàтèñтè÷íо çíà÷èìà, тоáто ¿¿ ìоæíà вèкорèñто
вóвàтè ïрè ïлàíóвàííі, ïроãíоçóвàííі роçрàõóí
кàõ óìовíèõ дàíèõ. 

Ðоçãлÿíåìо ãіïотåçó çà óìовè, що вñі діéñíі ìі
ãрàíтè çàлèøèлèñÿ тà отрèìóþтü çàроáітíó ïлà
тó в Óкрà¿íà. Слід відìітèтè, що трóдові ìіãрàíтè º 
åкоíоìі÷íо– тà трóдоàктèвíèìè, áо воíè ïо¿õà
лè çàроáлÿтè çà кордоí в íåвідоìі ¿ì ìіñöÿ, крà
¿íè. Тоìó ìоæíà çроáèтè вèñíовок, що çà ñïрè
ÿтлèвèõ óìовàõ в Óкрà¿íі, воíè çàроáèлè ñтілüкè 
æ, à ìоæå і áілüøå (áо öèôрè длÿ роçрàõóíків áó
лè вçÿті оôіöіéíі і íå врàõовóвàлèñü ñóìè ÿкі áóлè 
ïрèвåçåíі ãотівкоþ àáо ïåрåдàíі ÷åрåç дрóçів тà 
çíàéоìèõ) [2; 11]. 

Нà дóìкó àвторів, до ÇФОП ñлід додàтè ãроøо
ві íàдõодæåííÿ, що íàдіéøлè до Óкрà¿íè від ìі
ãрàíтів, щоá отрèìàтè éоãо ñкорåãовàíó ñóìó. 
Підñтàвèвøè íові дàíі в ìàтåìàтè÷íó ìодåлü y 

Рік

Середнüомісячна 
номіналüна та реалüна 
зароáітна ïлата штат-
ниõ ïрацівників, грн

Çайняте населен-
ня, тис. осіá

Çагалüний фонд 
оïлати ïраці, млн. 

грн

Âаловий 
внутрішній ïро-

дукт у фактичниõ 
цінаõ, млн. грн

2007 1351 20904,7 28242,2497 720731
2008 1806 20972,3 37875,9738 948056
2009 1906 20191,5 38484,999 913345
2010 2239 19180,2 42944,4678 1 079 346
2011 2633 19231,1 50635,4863 1 299 991
2012 3026 19261,4 58284,9964 1 404 669
2013 3265 19314,2 63060,863 1 465 198
2014 3480 18073,3 62895,084 1 586 915
2015 4195 16443,2 68979,224 1 988 544
2016 5183 16276,9 84363,1727 2 383 182

Таáлиця 1. Âиõідні данні для розраõунку залежності ÂÂП від ÇÔОП



СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

150 Ôîðìóâàííÿ ðèíêîâèõ â³äíîñèí â Óêðà¿í³ ¹9 (208)/2018

= 29,395x – 195904, отрèìóºìо ñкорåãовàíèé 
ÂÂП (тàáл. 2).

Аíàліçóþ÷è дàííі тàáлèöі ìоæíà çàçíà÷èтè, що 
коæíоãо рокó óìовíèé роçìір ÂÂП áóв áè áілü
øèé в ïорівíÿííі ç рåàлüíèì (відíоøåííÿ роçìі
рó óìовíоãо ÂÂП до ôàктè÷íоãо). Кріì тоãо, іí
дåкñ çìіíè ÂÂП коæíоãо рокó çроñтàº (тàáл. 2). 
Âідìітèìо, що вкàçàíі çìіíè íå ïов’ÿçàíі çі çроñ
тàííÿì рівíÿ іíôлÿöі¿ в Óкрà¿íі (рèñ.2), що ïід
твåрдæåíо àíàлоãі÷íèìè роçрàõóíкàìè в дол. 
США – і коåôіöіºíт корåлÿöі¿, коåôіöіºíт дåтåр
ìіíàöі¿ тà коåôіöіºíт рåãрåñі¿ ãоворÿтü ïро çà
лåæíіñтü ÂÂП від ÇФОП. 

Слід çàóвàæèтè, що тàкі вåлèкі ñóìè íàдõо
дæåíü ìіãрàöіéíоãо кàïітàлó до Óкрà¿íè ãоворÿтü 
ïро тå, що трóдові ìіãрàíтè ïлàíóþтü ïовåртà

тèñÿ до доìó, æèтè в Óкрà¿íі, áóдóвàтè тóт ñвоº 
ìàéáóтíº (іíàкøå ãроøі çàлèøàлèñü áè çà кор
доíоì і àкóìóлþвàлèñü в тоìó ìіñöі, дå ïлàíóº 
ìіãрàíт çоñтàтèñÿ æèтè). Провåдåíі àíàлітè÷íі 
доñлідæåííÿ вèìàãàþтü вèв÷åííÿ тåорåтè÷íоãо 
ïідґрóíтÿ ïрè÷èí, ÿкі çìóøóþтü íàøèõ ãроìàдÿí 
від’¿æдæàтè, øóкàтè крàщо¿ долі в іíøèõ крà¿íàõ, à 
ãоловíå, що ¿õ ìоæå ïовåрíóтè íà áàтüківщèíó і 
çàоõо÷óвàтè вклàдàтè ñвоþ ïрàöþ в áóдівíèöтво 
íово¿ дåрæàвè ºвроïåéñüкоãо çрàçкó. 

Дåрæàвíі çàõодè рååìіãрàöі¿ в íàóковіé літåрà
тóрі [19] роçділÿþтü íà трè ãрóïè: 

• ïроãрàìè ñтèìóлþвàííÿ рååìіãрàöі¿;
• ïроãрàìè ïроôåñіéíо¿ ïідãотовкè іììіãрàíтів;
• ïроãрàìè åкоíоìі÷íо¿ доïоìоãè крà¿íàì ç 

ìàñово¿ åìіãрàöі¿.

Рисунок 1. Âïлив загалüного ÔОП на ÂÂП Óкраїни, млн грн.

Таáлиця 2. Резулüтати теоретичниõ розраõунків щодо розвитку ÂÂП за умови економічної 
діялüності трудовиõ мігрантів в Óкраїні

Рік

Грошові 
ïерекази 
мігрантів 
в Óкраїну, 
млн дол.

Êурс 
дол. на 
кінецü 

року, грн

Грошові 
ïерекази 
мігрантів 
в Óкраїну, 
млн грн

Новий 
ÇÔОП, 
млн грн

Новий ÂÂП, 
млн. грн

Індекс 
зміни ÂÂП 
розраõунок 

в грн

Індекс 
зміни ÂÂП 
розраõунок 
в дол. США

2007 4922 5,05 24856,1 53098,35 1364921,99 1,89 1,71
2008 6177 5,26 32491,02 70366,99 1872533,78 1,98 1,69
2009 5370 7,79 41832,3 80317,30 2165023,00 2,37 2,05
2010 5862 7,93 46485,66 89430,13 2432894,61 2,25 1,91
2011 7019 7,97 55941,43 106576,92 2936924,45 2,26 1,87
2012 7526 7,99 60132,74 118417,74 3284985,36 2,34 1,91
2013 8537 7,99 68210,63 131271,49 3662821,54 2,50 2,01
2014 6489 11,89 77154,21 140049,29 3920845,00 2,47 2,03
2015 5154 21,84 112563,36 181542,58 5140540,26 2,59 2,17
2016 5425 25,55 138608,75 222971,92 6358355,67 2,67 2,22
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Проãрàìè ñтèìóлþвàííÿ рååìіãрàöі¿ вклþ÷à
þтü øèрокå коло çàõодів, ïо÷èíàþ÷è іç çàõодів 
длÿ ïрèìóñово¿ рåïàтріàöі¿ íåçàкоííèõ іììіãрàí
тів до íàдàííÿ ìàтåріàлüíо¿ доïоìоãè іììіãрàí
тàì, що áàæàþтü ïовåрíóтèñÿ íà áàтüківщèíó. 
Проàíàліçóвàвøè ñвітовèé доñвід, ìоæíà çроáè
тè вèñíовкè, що ìàéæå вñі роçвèíóті крà¿íè ìàþтü 
ïроãрàìó ñтèìóлþвàííÿ рååìіãрàöі¿: Фрàíöіÿ, Ні
дåрлàíдè, Швåéöàріÿ, Фіíлÿíдіÿ, Ніìå÷÷èíà, Кà
íàдà, США, Яïоíіÿ, Ірлàíдіÿ, Авñтріÿ тà іí. Â áàãà
тüоõ íåроçвèíåíèõ крà¿íàõ тàко¿ ïроãрàìè íå ìàº, 
õо÷à ïроáлåìà втå÷і трóдовèõ рåñóрñів в öèõ крà¿
íàõ íàáàãàто ãоñтріøà. Нà æàлü, в Óкрà¿íі ïроãрà
ìà ñтèìóлþвàííÿ рååìіãрàöі¿ тàкоæ відñóтíÿ. 

Головíèé ÷èííèк ìіæдåрæàвíо¿ ìіãрàöі¿ – çàро
áітíà ïлàтà. Çроçóìіло, що длÿ ïовåрíåííÿ трó
довèõ ìіãрàíтів íåоáõідíо ¿ì ïроïоíóвàтè вèщèé 
рівåíü çàроáітíо¿ ïлàтè. Алå, ïрàöþþ÷è çà кор
доíоì, íàøі ñïіввіт÷èçíèкè отрèìóþтü íå тілüкè 
вèñокó çàроáітíó ïлàтó, воíè корèñтóþтüñÿ вñі
ºþ ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íоþ іíôрàñтрóктóроþ іíо
çåìíо¿ крà¿íè: трàíñïорт, çв'ÿçок, коìóíàлüíі ïо
ñлóãè тощо. Ðівåíü роçвèткó öіº¿ іíôрàñтрóктóрè 
вèщèé, à ¿¿ ñклàд – доñкоíàліøèé. Тоìó, длÿ ñтè
ìóлþвàííÿ рååìіãрàöі¿ íåоáõідíо вèкорèñтовóвà
тè вåñü коìïлåкñ ñоöіàлüíèõ тà ìàтåріàлüíèõ ñтè
ìóлів і ìотèвів. Длÿ çàкоíодàв÷оãо çàкріïлåííÿ íà 
оñíові коìïлåкñó ñтèìóлів íåоáõідíà ñоöіàлüíо–
åкоíоìі÷íà ïроãрàìà ñтèìóлþвàííÿ рååìіãрàöі¿.

Нà дóìкó àвторів, ïодіáíà ïроãрàìà ìàº ñклàдà
тèñÿ ç двоõ áлоків: ïàñèвíоãо тà àктèвíоãо. Блок 
ïàñèвíèõ çàõодів ïрèçíà÷åíèé длÿ ñтèìóлþвàí

íÿ ïовåрíåííÿ åìіãрàíтів, ÿкі ïо¿õàлè íàв÷àтèñÿ, 
ïрàöþвàтè çà çàïроøåííÿì, ïрàöівíèків ç доñèтü 
дåôіöèтíèìè àáо ïåрñïåктèвíèìè длÿ Óкрà¿íè 
ïроôåñіÿìè тощо. Блок àктèвíèõ çàõодів ïрèçíà
÷åíèé длÿ лþдåé, що ïрàöþþтü çà кордоíоì тà 
вæå ìàþтü ïåвíèé кàïітàл. Пåрåд тàкèìè ìіãрàí
тàìè ñто¿тü вèáір, àáо çàлèøàтèñÿ çà кордоíоì тà 
íàìàãàтèñÿ ïåрåвåçтè ñвоþ ñіì’þ, àáо ïовåртà
тèñÿ íà áàтüківщèíó тà вклàдàтè çàроáлåíі коøтè 
в åкоíоìікó ñвоº¿ крà¿íè. Длÿ ¿õ ïовåрíåííÿ ìàþтü 
áóтè ñтворåíі відïовідíі óìовè. 

Авторàìè роçроáлåíà коíöåïöіÿ (оñíовíі ïо
лоæåííÿ) дåрæàвíо¿ ïроãрàìè ñтèìóлþвàííÿ рå
åìіãрàöі¿ (Проãрàìà), воíè ïрåдñтàвлåíі íà рèñ.3.

Åìіãрàíтè, ÿкі ìàþтü ïрàво íà отрèìàííÿ ñтàтó
ñó рååìіãрàíтà ìоæíà ïоділèтè íà трè ãрóïè: длÿ 
ïåрøо¿ ãрóïè рååìіãрàíтів рåàліçóºтüñÿ áлок ïà
ñèвíèõ çàõодів длÿ ïовåрíåííÿ в Óкрà¿íó тà àдàï
тàöі¿ до íовèõ óìов. Ðååìіãрàíтè дрóãо¿ ãрóïè – ìі
ãрàíтè, що ïрàöþвàлè çà кордоíоì íå çà ôàõоì, 
вèкоíóвàлè íåквàліôіковàíó роáотó тощо. Âоíè, в 
çàлåæíоñті від íàÿвíоñті кàïітàлó, ìàþтü ìоæлè
віñтü ñтворþвàтè ñво¿ ïідïрèºìñтвà ç ïідтрèìкоþ 
дåрæàвè ó вèãлÿді ïілüãовоãо оïодàткóвàííÿ тà çà
áåçïå÷åííÿ вèñокоÿкіñíèìè кàдрàìè ç ïåрøо¿ ãрó
ïè àáо ïрàöþвàтè íà роáо÷èõ ìіñöÿõ, ÿкі ïроïоíóº 
дåрæàвà ïрè ïовåрíåííі. Ðååìіãрàíтè трåтüо¿ ãрó
ïè – іíтåлåктóàлüíà åлітà, ÿкà º íå ïроñто вèñо
коквàліôіковàíèìè ïроôåñіоíàлàìè, àлå і ìàº ïід
ïрèºìíèöüкі çдіáíоñті, доñвід óïрàвліíñüко¿ роáотè 
в корïорàтèвíèõ оá’ºдíàííÿõ ïідïрèºìñтв íà ìà
кро– і ìікрорівíі àáо óрÿдовèõ орãàíіçàöіÿõ. 

Рисунок 2. Âïлив загалüного ÔОП на ÂÂП Óкраїни, млн дол. США.
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Блок ïàñèвíèõ çàõодів º дотàöіéíèì, àлå ôіíàíñó
ºтüñÿ çà рàõóíок íàдõодæåíü від рåàліçàöі¿ àктèвíèõ 
çàõодів тà іíøèõ дæåрåл (ãрàíтовå ôіíàíñóвàííÿ). 

Актèвíі çàõодè рåàліçóþтüñÿ длÿ дрóãо¿ тà трå
тüо¿ ãрóï ìіãрàíтів, длÿ оñіá ç ïідïрèºìíèöüкèìè 
çдіáíоñтÿìè і íàÿвíіñтþ кàïітàлó, тà, ÷àñтково, 
длÿ ïåрøо¿ ãрóïè в ìåæàõ оïлàтè íàв÷àííÿ. 

Соöіàлüíå ïідïрèºìíèöтво ïåрøо÷åрãо
во ñïрÿìовàíå íà вèріøåííÿ ñоöіàлüíèõ ïро
áлåì ïåвíо¿ ãрóïè, ãроìàдè, рåãіоíó, дåрæàвè, à 
вæå ïотіì – íà отрèìàííÿ åкоíоìі÷íоãо åôåктó 
від ãоñïодàрþвàííÿ àáо çдіéñíåííÿ діÿлüíоñті íà 
оñíові ïрèíöèïó áåççáèтковоñті, ñàìоокóïíоñ
ті. Моæíà ввàæàтè, що вкàçàíèé тèï ïідïрèºìñтв 
÷àñтково ïåрåáèрàº íà ñåáå ролü дåрæàвè і то
ìó º íåоáõідíèì åлåìåíтоì в дåрæàвíèõ ìåõà
íіçìàõ роçвèткó [23]. Âвàæàºìо, що ñоöіàлüíі 
ïідïрèºìñтвà (ó ôорìі þрèдè÷íо¿ оñоáè) ñтво
рþþтüñÿ ñоöіàлüíо врàçлèвèìè вåрñтвàìè íà
ñåлåííÿ длÿ вèріøåííÿ ñоöіàлüíèõ ïроáлåì çà 
рàõóíок ïрèáóткó, ÿкèé воíè отрèìóþтü від ïід
ïрèºìíèöüко¿ діÿлüíоñті [17]. 

Çãідíо клàñèôікàöі¿ Western NIS Enterprise 
Fund (WNISEF) [10], до «ñоöіàлüíоãо ïідïрèºì

ñтвà» ìоæíà відíåñтè тàкå, дå íå ìåíøå 50% 
ïрàöåвлàøтовàíèõ оñіá відíоñÿтüñÿ до ñоöіàлüíо 
врàçлèвèõ вåрñтв íàñåлåííÿ, ïоñтрàæдàлèõ від 
çáроéíèõ коíôліктів, тощо; ÷àñтèíà ÷èñтоãо ïрè
áóткó ñïрÿìовóºтüñÿ íà вèріøåííÿ ñоöіàлüíèõ 
ïроáлåì ñóñïілüñтвà (ïотрåáè дèтÿ÷èõ áóдèíків, 
доïоìоãà ïоñтрàæдàлèì від çáроéíèõ коíôліктів, 
тощо.). Клàñèôікàöіÿ çà öіºþ ìåтодоþ доçволÿº 
отрèìàтè ïілüãовå ôіíàíñóвàííÿ длÿ ñоöіàлüíоãо 
ïідïрèºìñтвà – þрèдè÷íо¿ оñоáè від Ощàдáàíкó 
[7] тà Крåдоáàíкó [6]. Â ïроãрàìàõ крåдèтóвàí
íÿ Ощàдáàíкó тà Крåдоáàíкó вкàçàíо трè óìо
вè, відïовідíо до ÿкèõ ïідïрèºìñтво ìоæå áóтè 
відíåñåíо до ñоöіàлüíоãо тà отрèìàтè ïілüãовèé 
крåдèт íà ñоöіàлüíо ïідïрèºìíèöüкó діÿлüíіñтü: 
þрèдè÷íà оñоáà, çàрåºñтровàíà відïовідíо до 
÷èííоãо çàкоíодàвñтвà Óкрà¿íè тà клàñèôіковà
íà WNISEF ÿк «ñоöіàлüíå ïідïрèºìñтво»; ÷èñтèé 
доõід ïідïрèºìñтвà çà оñтàííіé кàлåíдàрíèé рік 
ñтàíовèтü íå áілüøå 80 ìлí. ãрí.; ÷ітко ïроïèñà
íà в оôіöіéíèõ докóìåíтàõ кліºíтà ñоöіàлüíà ìå
тà éоãо діÿлüíоñті (ìåõàíіçì роçïоділó ïрèáóткó, 
дå вèдíо, ñкілüкè відñотків ïрèáóткó ñïрÿìовó
ºтüñÿ íà вèріøåííÿ ñоöіàлüíèõ ïèтàíü). 

Рисунок 3. Основні ïоложення концеïції державної ïрограми стимулювання рееміграції
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Підïрèºìñтво ìàº ïрàво íà отрèìàííÿ ñтà
тóñó ìіãрàíтооріºíтовàíоãо, ÿк ñоöіàлüíоãо, ÿк
що кàдровà ïолітèкà ïідïрèºìñтвà ñïрÿìовàíà 
íà çàлó÷åííÿ ñïåöіàліñтів, ôàõівöів тà роáітíè
ків іç іíøèõ рåãіоíів, à оñíовíоþ ìåтоþ ñтворåí
íÿ тàкèõ ïідïрèºìñтв º ñтèìóлþвàííÿ рååìіãрàöі¿ 
тà отрèìàííÿ ïрèáóткó, роçïоділ ÿкоãо ïроïèñà
íо відïовідíо до ïріорèтåтíоñті вèріøåííÿ ñо
öіàлüíèõ ïроáлåì. Нà ïідïрèºìñтві оáов’ÿçково 
ìàþтü ïрàöþвàтè рååìіãрàíтè. Міãрàíтооріºí
товàíå ïідïрèºìñтво º відкрèтоþ ñèñтåìоþ, від
ïовідíо, кåрівíèöтво тàкèõ ïідïрèºìñтв ìàº ïрà
во çàлó÷àтè ìіñöåвèõ ôàõівöів, àлå íå áілüøå 
50% (çãідíо вèìоã WNISEF) від ñåрåдíüооáлі
ково¿ ÷èñåлüíоñті ïрàöівíèків. Міãрàíтооріºíто
вàíі ïідïрèºìñтвà ÿк ñклàдовà ìåõàíіçìó ñтè
ìóлþвàííÿ рååìіãрàöі¿ вèкоíóþтü тàкі ôóíкöі¿: 
1) ñтèìóлþвàííÿ рååìіãрàöі¿ в рåãіоíè Óкрà¿íè 
тà трóдово¿ ìоáілüíоñті ãроìàдÿí íàøо¿ крà¿íè, 
ïåрåроçïоділåííÿ трóдовèõ рåñóрñів; 2) óïровà
дæåííÿ íовітíіõ тåõíолоãіé в ñвоþ вèроáíè÷ó ді
ÿлüíіñтü длÿ ñтворåííÿ íàóко– тà іíтåлåктóàлü
íоºìíèõ товàрів, що íà ñвітовоìó рèíкó ìàþтü 

вèñокó öіíó тà ïоïèт; 3) рåàліçàöіÿ кàдрово¿ ïо
літèкè «дороãо¿ роáо÷о¿ ñèлè»; 4) ñïрèÿííÿ рåàлі
çàöі¿ кàдрово¿ ïолітèкè рåãіоíó тà доñÿãíåííÿ öі
лåé ñтрàтåãі÷íоãо роçвèткó рåãіоíó тà дåрæàвè.

Як вæå çàçíà÷àлоñü, трóдовèõ ìіãрàíтів до ïå
рå¿çдó çàкордоí ñïоíóкàлè ñóто коìåрöіéíі іíтåр
åñè. Âідïовідíо, длÿ іíтåíñèôікàöі¿ ¿õ ïовåрíåííÿ 
íåоáõідíо довåñтè, що öå áóдå ¿ì ôіíàíñово вè
ãідíо (тàáл.3). 

Длÿ дрóãо¿ тà трåтüо¿ ãрóïè рååìіãрàíтів, що 
áàæàþтü рåàліçóвàтè влàñíі іíвåñтèöіéíі ïроåк
тè, іíвåñтóвàííÿ çдіéñíþºтüñÿ ÿк ó вèãлÿді áåç
ïоворотíоãо íàдàííÿ коøтів, тàк і ó вèãлÿді íà
дàííÿ крåдèтів: 1) іíвåñтóвàííÿ ñтворåííÿ íовèõ 
ïідïрèºìñтв ÷àñтково çà рàõóíок коøтів рååìі
ãрàíтів, ÷àñтково çà рàõóíок àñèãíóвàííÿ ç áокó 
дåрæàвè тà відïовідíèõ ôоíдів. Дåрæàвíó ÷àñт
кó ç ÷àñоì ïідïрèºìåöü ìоæå вèкóïèтè, öÿ óìовà 
доïоìоæå ñтèìóлþвàтè влàñíèків до ïідвèщåí
íÿ åôåктèвíоñті óïрàвліííÿ тà роçвèткó áіçíåñó. 
Кріì тоãо, дåрæàвíі іíвåñтèöі¿ ìоæóтü çдіéñíþ
вàтèñÿ в тоìó рàçі, ÿкщо ñтворåíі роáо÷і ìіñöÿ 
áілüøå íіæ íà ïоловèíó áóдóтü çàïовíåíі рååìі

 Таáлиця 3. Розраõунок вигоди від трудової міграції для ïрацівників та роáотодавців
Розраõунок резулüтату від трудової міграції:

для ïрацівника (мігрант) для роáотодавця
доõоди витрати доõоди витрати

Rw =

дå W1
t – оïлàтà ïрàöі çà 

ãодèíó íà íовоìó роáо
÷оìó ìіñöі çà t–ïåріод 
(ïід ÷àñ вèïроáóвàлüíоãо 
тåрìіíó тà ïіñлÿ íüоãо);
W0

t – оïлàтà ïрàöі çà ãо
дèíó íà ñтàроìó роáо÷оìó 
ìіñöі çà t–ïåріод;
h0

t – ôоíд роáо÷оãо ÷àñó 
ïрàöівíèкà íà ñтàро
ìó роáо÷оìó ìіñöі çà t–
ïåріод;
h1

t – ôоíд роáо÷оãо ÷àñó 
ïрàöівíèкà íà íовоìó ро
áо÷оìó ìіñöі çà t–ïåріод;
r – коåôіöіºíт дèñкоíтó
вàííÿ (віí çàñтоñовóºтüñÿ 
çà óìовè, ÿкщо t–ïåріод 
áілüøå рокó).

Сw = ( )
∑+

+

∑ 




 


 −−


 −

iwV
tr

tWAththathtWtWA

1

1max*111*11max

,

дå WAmax1
t – ìàкñèìàлüíо 

ìоæлèвà оïлàтà ïрàöі çà ãодè
íó íà ïодіáíоìó роáо÷оìó ìіñöі 
çà t–ïåріод;
ha1

t – ôоíд роáо÷оãо ÷àñó 
ïрàöівíèкà, ÿкщо á віí ïрà
öþвàв íà ïодіáíоìó роáо÷оìó 
ìіñöі çà t–ïåріод;

– втрà÷åíі ìоæлèвоñті 
ìіãрàíтà в іíøоìó рåãіоíі, íà 
іíøоìó ìіñöі роáотè çà t–
ïåріод;
Vwi – вèтрàтè ïрàöівíèкà 
íà ïåрå¿çд тà влàøтóвàííÿ 
íà íовоìó ìіñöі, ÿкі íå коì
ïåíñóþтüñÿ ïідïрèºìñтвоì, 
ñоöіàлüíèìè ñлóæáàìè тощо.

Rl =
( )tr

KrthtPtÐ

+

∑ −

1

*1)01(

, 
P1

t – ãодèííà 
ïродóктèвíіñтü ïрàöі 
ïрàöівíèкà, ÿкèé 
çàлó÷àºтüñÿ ç іíøоãо 
рåãіоíó (ÿк ïрàвèло ¿¿ 
роçìір оáóìовлþºтüñÿ 
трóдовèì коíтрàктоì, 
àáо ïроãíоçóºтüñÿ );
P0

t – ãодèííà 
ïродóктèвíіñтü ïрàöі 
ïрàöівíèкà, ÿкèé ïрà
öþвàв íà вàкàíтíоìó 
ìіñöі, ÿкщо роáо÷å 
ìіñöå íовоñтворåíå – 
то çà оñíовó áåрåтüñÿ 
ìіíіìàлüíèé íорìàтèв;
Kr – коåôіöіºíт 
рåíтàáåлüíоñті.

Cl = ,

дå Vl
i – вèтрà

тè íà ïåрå¿çд 
тà влàøтóвàí
íÿ ìіãрàíтà íà 
íовоìó ìіñöі, ÿкі 
коìïåíñóþтüñÿ 
ïідïрèºìñтвоì.

Ðоçрàõóíок åкоíоìі÷íоãо åôåктó від трóдово¿ ìіãрàöі¿:
Еw = Rw – Сw. Еl = Rl – Cl .
Ðоçрàõóíок åкоíоìі÷íо¿ åôåктèвíоñті від трóдово¿ ìіãрàöі¿:

КЕw = Еw /Сw.*100% КЕl = Еl /Cl *100%
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ãрàíтàìè àáо ìіãрàíтàìè ç іíøèõ рåãіоíів (вíó
тріøíüо ïåрåìіщåíі оñоáè – ÂПО) çà Проãрàìоþ, 
що ïроïоíóºтüñÿ; 2) іíвåñтóвàííÿ ñтворåííÿ íо
вèõ ïідïрèºìñтв ÷àñтково çà рàõóíок коøтів рå
åìіãрàíтів, ÷àñтково çà рàõóíок крåдèтóвàííÿ ç 
áокó дåрæàвè ïід ïілüãові відñоткè; 

3) іíвåñтóвàííÿ ñтворåííÿ íовèõ ïідïрèºìñтв 
ïовíіñтþ çà рàõóíок коøтів рååìіãрàíтів, àлå ç 
ïілüãовèì оïодàткóвàííÿì çà óìовè çàïовíåííÿ 
роáо÷èõ ìіñöü áілüøå, íіæ íà 30% ìіãрàíтàìè тà 
рååìіãрàíтàìè. 

Пілüãові ñтàвкè оïодàткóвàííÿ вñтàíовлþþтü
ñÿ длÿ роçрàõóíкó ïодàткó ç доõодів ïрàöівíèків, 
íàрàõóвàíü íà ФОП, ÿкі ñïлà÷óþтüñÿ ïідïрèºì
ñтвоì, ïодàткó íà ïрèáóток, докè ïідïрèºìñтво 
ìàº ñтàтóñ ìіãрàíтооріºíтовàíоãо. 

Çà ріøåííÿì орãàíів, що çдіéñíþþтü коордè
íàöіþ діé Проãрàìè, рååìіãрàíтè – влàñíèкè ìі
ãрàíтооріºíтовàíèõ ïідïрèºìñтв – ìàþтü ïрàво 
ïрèдáàтè дåрæàвíó ÷àñткó тà ñтàтè ïовíоöіííè
ìè влàñíèкàìè ïідïрèºìñтвà.

Â öüоìó вèïàдкó дåрæàвà отрèìóº доõід ó вè
ãлÿді ріçíèöі ìіæ ñïлàтоþ çà дåрæàвíó ÷àñтèíó 
ñтàтóтíоãо ôоíдó тà ïåрвèííèõ іíвåñтèöіé àáо ó 
вèãлÿді відñотково¿ ñтàвкè çà ïовåрíåíèé крåдèт, 
à тàкоæ ó вèãлÿді ñïлàтè ïодàтків від діÿлüíоñ
ті ìіãрàíтооріºíтовàíèõ ïідïрèºìñтв.Çà доïоìо
ãоþ ÷àñтèíè öèõ коøтів ôорìóºтüñÿ áþдæåт ôі
íàíñóвàííÿ áлокó ïàñèвíèõ çàõодів (рèñ. 4). 

Проãрàìà ÷åрåç ïåвíèé ÷àñ áóдå діÿтè íà çàñà
дàõ ïовíо¿ ñàìоокóïíоñті. Алå роçроáкà тà вïро
вàдæåííÿ ìоæóтü áóтè ôіíàíñовàíі ÷àñтково çà 
коøтè дåрæàвè/рåãіоíó, à ÷àñтково – çà рàõóíок 

ïілüãовоãо крåдèтóвàííÿ áàíкàìè çà ïідтрèìкè 
WNISEF тà іíøèõ ãрàíтовèõ é доíорñüкèõ ïро
ãрàì ìіæíàродíèõ і віт÷èçíÿíèõ ôоíдів. Ðоçãлÿ
íåìо ìоæлèві дæåрåлà ôіíàíñóвàííÿ çà ãрóïàìè 
рååìіãрàíтів. Грàíтè длÿ ïåрøо¿ ãрóïè рååìіãрàí
тів ïроïоíóº віт÷èçíÿíèé Фоíд Â. Піí÷óкà в ìåæ
àõ ïроãрàìè «Âñåñвітíі ñтóді¿». О÷ікóºтüñÿ, що ïо 
çàвåрøåííі íàв÷àííÿ çà кордоíоì вñі отрèìó
вà÷і ãрàíтó ïовåрíóтüñÿ до Óкрà¿íè тà відïрàöþ
þтü çà ôàõоì щоíàéìåíøå 5 років [1]. Çàвдÿкè 
ïроãрàìі Chevening іíоçåìöі, в тоìó ÷èñлі é ïрåд
ñтàвíèкè Óкрà¿íè, ìàþтü çìоãó отрèìàтè ñтèïåí
діþ íà íàв÷àííÿ в óíівåрñèтåтàõ Âåлèко¿ Брèтàíі¿ 
ç ïовíèì ïокрèттÿì óñіõ вèтрàт, çà óìовè ïо
вåрíåííÿ до Óкрà¿íè ïіñлÿ çàвåрøåííÿ íàв÷àí
íÿ [9]. Аíàлоãі÷íà вèìоãà ïрèñóтíÿ і в ïроãрàìі 
США Fulbright Scholar Program [8]. Кріì ïроãрà
ìè ñоöіàлüíоãо іíвåñтóвàííÿ, WNISEF ïроïоíóº 
ñтèïåíдіéíó ïроãрàìó SEED Grant длÿ ìолодèõ 
тàлàíовèтèõ лідåрів, ÿкі вñтóïèлè íà одíó ç 50 
крàщèõ ïроãрàì MBA в США, çà оáов’ÿçковоãо 
ïовåрíåííÿ в Óкрà¿íó длÿ іíвåñтóвàííÿ отрè
ìàíèõ çíàíü ó роçáóдовó дåрæàвè [10]. Âкàçàíі 
ïроãрàìè ñïрÿìовàíі íà çроñтàííÿ тà роçвèток 
кàдровоãо ïотåíöіàлó Óкрà¿íè. Нà ïоãлÿд àвторів 
дàíоãо доñлідæåííÿ, доöілüíо ввåñтè é ïроãрàìó 
ôіíàíñóвàííÿ íàв÷àííÿ ôàõівöів в ïровідíèõ íà
в÷àлüíèõ çàклàдàõ ñвітó çà коøтè дåрæàвíоãо/
рåãіоíàлüíоãо áþдæåтів тà ¿õ оáов’ÿçковоãо ïо
вåрíåííÿ тà роáотó в орãàíàõ дåрæàвíо¿/ìіñöå
во¿ влàдè, тощо. Тàкèì ÷èíоì, çà ïåрøоþ ãрó
ïоþ рååìіãрàíтів ïроïоíóþтüñÿ тàкі дæåрåлà 
ôіíàíñóвàííÿ: áþдæåт дåрæàвíèé/рåãіоíàлüíèé 

Рисунок 4. Ôормування áюджетів фінансування для вïровадження ïрограми стимулюван-
ня рееміграції
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тà ãрàíтè віт÷èçíÿíèõ і ìіæíàродíèõ доíорів. Çà 
дрóãоþ тà трåтüоþ ãрóïоþ рååìіãрàíтів ïåрåд
áà÷àºтüñÿ ÿк дåрæàвíå/рåãіоíàлüíå áþдæåтíå 
ôіíàíñóвàííÿ (àñèãíóвàííÿ тà крåдèтóвàííÿ), à 
тàкоæ ïілüãовå крåдèтóвàííÿ çà ñõåìоþ «доíор–
áàíк–ñоöіàлüíå ïідïрèºìñтво рååìіãрàíтів». Нà 
дàíèé ìоìåíт, вèõодÿ÷è ç àктóàлüíоñті íівåлþ
вàííÿ ñоöіàлüíо¿ íàïрóæåíоñті ñтоñовíо ÂПО, іñ
íóº вåлèкà кілüкіñтü ïроãрàì, що ôіíàíñóþтü від
крèттÿ влàñíо¿ ñïрàвè длÿ оñіá, що ïоñтрàæдàлè 
від коíôліктó íà Сõоді Óкрà¿íè. Ðåàліçàöіÿ Про
ãрàìè ïоñèлèтü åôåктèвíіñтü тà ïрàктè÷íó діþ 
Проãрàìè åкоíоìі÷íоãо тà ñоöіàлüíоãо роçвèткó 
дåрæàвè íà ìàкроåкоíоìі÷íоìó тà ìікроåкоíо
ìі÷íоìó рівíÿõ (дèв. рèñ. 3). Як і роçвèток ìàлоãо 
тà ñåрåдíüоãо áіçíåñó, ñоöіàлüíå ïідïрèºìíèöтво 
áóдå çдіéñíþвàтè вïлèв íà ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷

íó ñèñтåìó áóдü–ÿкоãо рівíÿ, в тоìó ÷èñлі é íà 
рèíок ïрàöі (рèñ. 5 тà рèñ. 6). 

Ç рèñ. 5 áà÷èìо, що роçвèток ñоöіàлüíоãо ïід
ïрèºìíèöтвà ïоçèтèвíо вïлèвàº íà çàéíÿтіñтü 
ñоöіàлüíо врàçлèвèõ вåрñтв íàñåлåííÿ øлÿõоì ÿк 
ñтворåííÿ íовèõ роáо÷èõ ìіñöü, тàк і ñàìоçàéíÿ
тоñті. Âідïовідíо, çìåíøóºтüñÿ íàвàíтàæåííÿ íà 
áþдæåтè вñіõ рівíів тà ñоöіàлüíі ôоíдè, çроñтàþтü 
íàдõодæåííÿ до íèõ, çìåíøóºтüñÿ ñоöіàлüíà íà
ïрóãà, ïідвèщóºтüñÿ рівåíü æèттÿ íàñåлåííÿ. 

Коордèíàöіþ діé ïо вèкоíàííþ Проãрàìè çдіé
ñíþº Головíå óïрàвліííÿ çовíіøíüоåкоíоìі÷
íèõ çв’ÿçків тà ºвроïåéñüко¿ іíтåãрàöі¿ оáлàñíо¿ 
дåрæàвíо¿ àдìіíіñтрàöі¿. Коíтролü çà вèкоíàí
íÿì Проãрàìè ïоклàдàºтüñÿ íà ïоñтіéíó коìіñіþ 
оáлàñíо¿ рàдè ç ïèтàíü ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íоãо 
роçвèткó рåãіоíó.

Рисунок 5. Âïлив соціалüного ïідïриємництва на ринок ïраці
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Âисновки
Нà ïідñтàві доñвідó ñтèìóлþвàííÿ рååìіãрà

öі¿ роçвèíóтèõ крà¿í роçроáлåíо коíöåïöіþ дåр
æàвíо¿ ïроãрàìè ñтèìóлþвàííÿ рååìіãрàöі¿, дå 
íàÿвíèé коìïлåкñíèé ïідõід щодо íàïрÿìів і 
øлÿõів ¿¿ рåàліçàöі¿, тоáто одíо÷àñíå çдіéñíåí
íÿ çàõодів, ñïрÿìовàíèõ íà ñтèìóлþвàííÿ рå
åìіãрàöі¿, ñтворåííÿ ìіãрàíтооріºíтовàíèõ ïід
ïрèºìñтв, іíвåñтóвàííÿ íàóковèõ ïроåктів çà 
ïріорèтåтíèìè вèдàìè åкоíоìі÷íо¿ діÿлüíоñті, 
роçвèток вèроáíèöтвà коíкóрåíтоñïроìоæíо¿ 
ïродóкöі¿, роçроáлåííÿ і íàлàãодæåííÿ вèроá
íèöтвà íовèõ вèдів товàрів, çдàтíèõ коíкóрóвà
тè íà ñвітовèõ рèíкàõ, ïроñóвàííÿ ïродóкöі¿ ìі
ãрàíтооріºíтовàíèõ ïідïрèºìñтв вèçíà÷àлüíèõ 
длÿ оáлàñті ïроìèñловèõ клàñтåрів íà çовíіøíі 
тà вíóтріøíі рèíкè. Çроçóìіло, що оñíовíі ïоло
æåííÿ öå щå íå вñÿ ïроãрàìà, тоìó в ïодàлü
øоìó àвторàìè ïлàíóºтüñÿ ñôорìóвàтè роçділè 
Проãрàìè, дåтàліçóвàтè ñтàтóñ рååìіãрàíтà тà 
ïроöåдóрó éоãо отрèìàííÿ, íàóково оáґрóíтó
вàтè оïтèìàлüíå ñïіввідíоøåííÿ рååìіãрàíтів в 
ñклàді ïåрñоíàлó ìіãрàíтооріºíтовàíèõ ïідïрè
ºìñтв тощо.
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Уважаемые авторы!

Государственный научно–исследовательский институт информатизации и моделирования экономики
принимает к печати в научном сборнике

«Формирование рыночных отношений в Украине» статьи с экономической тематики

При подаче статьи в редакцию необходимо оформить ее по представленным ниже правилам, а также тщательно 
проверить текст на предмет выявления грамматических, орфографических, стилистических и других ошибок! 
1. Статья должна соответствовать тематической направленности сборника.
2. Обязательными являются рецензия специалиста (доктора наук) в соответствующей области науки.
3. В статье соответствии с требованиями ВАК необходимы следующие элементы:
Статья должна содержать: Библиографический показатель УДК, сведения об авторе (ах) фамилия, имя, отчество 
(автора полностью), место работы, должность, e–mail на трех языках;
– название статьи и аннотация на трех языках (украинский, русский, английский 1500–2000 знаков с пробелами), 
где четко сформулирована главная идея статьи и обоснована ее актуальность;
– ключевые слова на трех языках до 10 слов (украинский, русский, английский);
– постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными или практическими задачами;
– анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы и на которые 
опирается автор, выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящена статья;
– формирование целей статьи (постановка задачи);
– изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов;
– выводы из данного исследования и перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
– список использованных источников, (на украинском и английском языках)
4. Объем – от 8 до 16 страниц, формата А4 через интервал 1,5. Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см. 
Абзац – 5 знаков. Шрифт: Аrial, размер – 12. Язык – украинский.
5. Фамилия, инициалы, ученая степень размещаются в правой верхней части листа.
6. Сведения об авторе: адрес, контактный телефон (домашний, рабочий).
7. Статьи, таблицы и формулы должны выполняться в редакторе Microsoft Word, если статья содержит формулы, то 
они должны набираться в редакторе формул Microsoft Eguation, который встроен во все версии программы Word.
8. Если статья содержит графики или диаграммы, выполненные в других программах (например, Excel, Corel 
Draw и др.), То эти файлы также добавляются к статье в оригинале программ, в которых они выполнены.
9. Графики и диаграммы могут быть переданы в графических форматах: векторный – EPS, AI (шрифты 
сконвертированные в кривые) растровый – TIF, 300 dpi, 256 цветов серого.
10. Сноски в документе должны быть оформлены с помощью встроенных функций программы Word.
11. Названия файлов должны соответствовать фамилиям авторов.
12. Статьи предоставляются на электронном носителе обязательно добавляются статьи в распечатанном и 
качественном виде. Текст в электронном виде должен соответствовать тексту в напечатанном виде.
13. Статьи не должны содержать примечаний от руки и помарок, каждый лист статьи подписывается автором.
14. Ссылки на источники информации являются обязательными. Источники подаются в конце статьи с 
основными требованиями к библиографическим описаниям. Нумерация источников вдоль текста.
15. В случае невыполнения вышеуказанных требований редакция не принимает статей в печать.

Редакция научного сборника не несет ответственности за авторские права статей, которые подаются в печать.

Справки по телефонам: (044) 239–10–49, (096) 309–42–80 
Сайт сборника научных трудов: http://dndiime.org; e–mail: zbornik@ukr.net 
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Dear authors!

State Research Institute of Informatization and Economic Modeling
accepts economic articles for printing in the scientific collection 

«Market Relations Development in Ukraine»

When submitting an article to the editorial board, it is necessary to compose it according to the following rules, as well 
as carefully check the text to detect grammar, spelling, stylistic and other errors!
1. The article should correspond to the thematic orientation of the collection.
2. The review of a specialist (doctor of sciences) in the relevant field of science is mandatory.
3. The following elements are required in the article in accordance with the requirements of the HAC:
The article should contain: UDC bibliographic index, information about the author(s) in three languages;
– the title of the article and an abstract in three languages (Ukrainian, Russian, English extended annotation), where the 
main idea of the article is clearly formulated and its relevance is substantiated;
– keywords in three languages, up to 10 words (Ukrainian, Russian, English);
– problem statement in general and its connection with important or practical tasks;
– analysis of recent researches and publications in which the solution to this problem was initiated and author is based 
on them; the emphasis of previously unsettled parts of the general problem to which the article is devoted;
– formation of the goals of the article (statement of the task);
– an outline of the main research material with the full justification of the obtained scientific results;
– conclusions from this study and prospects for further investigation in this direction.
– list of used sources, references
4. Volume – from 8 to 16 pages, format А4 in interval 1,5. Fields: upper, lower, left, right – 2 cm. Paragraph – 5 characters. 
Font: Arial, size – 12. Language – Ukrainian.
5. The last name, initials, scientific degree are placed in the upper right of the sheet.
6. Information about the author: address, contact phone (home, work).
7. Articles, tables and formulas must be executed in Microsoft Word editor, if the article contains formulas, they should 
be typed in the Microsoft Equation formula editor that is Built–in to all versions of Word.
8. If the article contains graphs or charts, execution in other programs (such as Excel, Corel Draw, etc.), then these files 
are also added to the article in the original programs in which they are executed.
9. Charts and diagrams can be transmitted in graphic formats: vector – EPS, AI (fonts converted into curves); raster – 
TIF, 300 dpi, 256 colors gray.
10. Entries in the document must be made using the built–in features of the Word program.
11. The names of the files should correspond to the names of the authors.
12. Articles are provided on an electronic carrier, as well as necessarily added articles in printed and high–quality form. 
The text in electronic form must correspond to the text in printed form.
13. Articles should not contain handwritten notes and stamps, each article letter is signed by the author.
14. References to sources of information are mandatory. Sources are provided at the end of the article with the basic 
requirements for bibliographic descriptions. Numbering sources along the text.
15. In case of non–fulfillment of the above–mentioned requirements, the editorial board does not accept articles for 
printing.

The edition of the scientific collection is not responsible for the copyrights of the articles submitted for publication.

Inquiries by phone: (044) 239–10–49, (096) 309–42–80 
Website of scientific bulletin: http://dndiime.org; e–mail: zbornik@ukr.net 

Editorial team

To the authors of the collection!



 
 Державний науково–дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки 

Çáір ник нау ко виõ ïрацü

¹9 (208) 2018 р.

Пе ріо дич ністü – що мі сяч ник

Головíèé рå дàк то р Çàõàріí С.Â

Коìï’þтåр íà вåр ñткà тà дè çàéí Сåр дþк Â.Л.

Під ïè ñà íо до дрó кó 25.09.2018 р. 

Фор ìàт 60õ84 1/8. Пà ïір оô ñåт íèé

Óì. дрóк. àр кó øів 19,41

Гàр íі тó рà Euro pe. Нà клàд 100 ïрèì.

Дåрæàвíèé íàóково–доñлідíèé іíñтèтóт іíôорìàтèçàöі¿ тà ìодåлþвàííÿ åкоíоìікè

Сві доö тво ïро дåр æàв íó рå º ñтрà öіþ: Сåріÿ КÂ 22545–12443ПÐ від 20.02.2017 р.

Ад рå ñà рå дàк öі¿: 01014, ì. Кè ¿в, áóл. Дрóæ áè Нà ро дів, 38

http://dndiime.org.uk, e–mail: zbornik@ukr.net

ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ 
ВІДНОСИН В УКРАЇНІ



 
 Государственный научно–исследователüский институт  

информатизации и моделирования экономики
 

Сáорник научныõ трудов

¹9 (208) 2018 р.

Периодичностü–ежемесячник

Глàвíыé рåдàктор Çàõàрèí С.Â.

Коìïüþтåрíàÿ вåрñткà è дèçàéí Сåрдþк Â.Л.

Подïèñàíо в ïå÷àтü 25.09.2018 р.

Форìàт 60õ84 1/8. áóìàãà оôñåтíàÿ

Óñл. ïå÷àтíыõ. лèñтов 19,41

Гàрíèтóрà Europe. Нàклàд 100 экç.

Гоñóдàрñтвåííыé íàó÷íо–èññлåдовàтåлüñкèé èíñтèтóт èíôорìàтèçàöèè è ìодåлèровàíèÿ экоíоìèкè

Свèдåтåлüñтво о ãоñóдàрñтвåííоé рåãèñтрàöèè ïå÷àтíоãо ñрåдñтвà ìàññовоé èíôорìàöèè

Сåрèÿ КÂ 22545–12445ПÐ от 20.02.2018 ã.

Адрåñ рåдàкöèè 01014, ã. Кèåв, áóл. Дрóæáы Нàродов, 38

http://dndiime.org.uk, e–mail: zbornik@ukr.net

ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ



 
State Research Institute of Informatization and Economic Modeling

 

Collection of scientific works

No. 9 (208) 2018

Frequency – monthly

Editor–in–Chief S.Zakharin 

Computer design and design V.Serdyuk 

Signed for printing on 25.09.2018.

Format 60 * 84. 1/8. Paper offset

Conditional Printed Sheets 19,41

Headset Europe. Circulation 100 copies

State Research Institute of Informatization and Economic Modeling 

Certificate of state registration of printed mass media

Series KV 22545–12445PR from 02.20.2018

Editorial address, 01014, m. Kyiv, bul. Druzhby Narodiv, 38

http://dndiime.org.uk, e–mail: zbornik@ukr.net

MARKET RELATIONS 
DEVELOPMENT IN UKRAINE


