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Cтатья посвящена изучению проблем правового обеспечения оптимального сочета-

ния регулирования экономики и рыночной саморегуляции на региональном уровне. 

Выделены передовые направления их разрешения в контексте мирового опыта. На 

основе его систематизации предложены методы повышения эффективности госу-

дарственного регулирования социально-экономического развития территорий.

О правовом обеспечении экономики. В середине XX века во многих 

странах сформировалась смешанная экономика. При этом ее удельный 

вес очень высокий (например, в Китае, Франции, Австрии, Швеции, 

Японии, Южной Корее и т. д.). Содействовать правовому обеспече-

нию экономики призвана система хозяйственного законодательства, 

которая в большинстве зарубежных стран кодифицирована.

Следует заметить, что потребность в различных формах кодифи-

кации порождена раздробленностью права, множественностью за-

конов, обычаев, разнообразных судебных решений по сходным спо-

рам. Преодолеть и предотвращать ее можно только жестким требова-

нием к соблюдению процедуры принятия законов. В наше время 

такая процедура, разумеется, нереальна. Но вполне реально требо-

вать строгого соблюдения Закона от 11 сентября 2003 г. «О началах 

государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной де я-

тельности», а акты, принятые с его нарушением, признать недей-

ствительными. 

Через более или менее значительные промежутки времени кодек-

сы могут модернизироваться. Для каждой новой редакции кодексов 

(рекодификации или повторной кодификации) нужно накопить до-

статочно информации о практике применения государственными 

органами норм, судебных прецедентов, доктринальных мнений. Не-

достаточные усилия правительства в области кодификации должны 

восполняться и действительно восполняются наукой и практикой. 

Форма — издание научно-практических комментариев, которые ста-

новятся настольными книгами, олицетворяющими кодексы в по-

вседневном обиходе. Создание и обновление базового для отрасли 

«научно-государственного» кодекса в такой форме, которую можно 

назвать «большой» кодификацией, должно быть одной из основных 

задач всех отраслевых юридических наук.

Видимо, должен вырасти и объем кодекса. Представление о его 

возможном объеме дают научно-практические комментарии, вос-

Ключевые слова: экономи-

ка, регион, законодатель-

ство, Хозяйственный ко-

декс, мировой опыт, гармо-

низация.

В.К. МАМУТОВ, академик НАН Украины и НАПрН Украины

Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, г. Киев

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ



4 ISSN 1681-6277. Економіка та право. № 2 (44), 2016

В.К. МАМУТОВ

производящие нормы других законов, пра-

воположения, которыми целесообразно по-

полнить кодекс: положения экономического, 

торгово-производственного и отчасти ва лют-

но-финансового законодательства, предназна-

ченного для регулирования весьма широкого 

круга организационно-экономических, про-

изводственных, корпоративных, договорных, 

торговых и разного рода иных правоотноше-

ний, возникающих в сфере практически лю-

бой предпринимательской и профессиональ-

ной деятельности.

Предполагаемое некоторыми лицами исклю-

чение из системы правового регулирования 

экономики Хозяйственного кодекса Украи-

ны оз начало бы и исключение из этой систе-

мы больших «научно-госу дар ствен ных кодек-

сов», т. е. не только создание о г ромной «дыры» в 

законодательстве, но и выбрасывание резуль-

татов большого интеллектуального труда, вло-

женного как в сам кодекс, так и в коммен-

тарии. И это при постоянных разговорах о 

ценности интеллектуальной собственности.

Экономическому сотрудничеству могло бы 

способствовать сближение разделов хозяйст-

венного законодательства на основе идей пра-
вового обеспечения оптимального сочетания ре-
гулирования экономики и рыночной саморегу-

ляции. В то же время сохранено и развивается 

собственное правовое регулирование про фес-

сиональной хозяйственной деятельности в каж-

дой стране. Несколько лет тому назад приняты 

обновленные специальные регулирующие эту 

деятельность кодексы Франции, Германии. 

С 01.01.2007 вступил в силу новый Предпри-

нимательский кодекс в Австрии. Хозяйст-

венный кодекс Королевства Бельгия (Кодекс 

хозяйственного права Бельгии) — кодифи-

цированный законодательный акт, принятый 

28.02.2013, который систематизировал основ-

ные законодательные правила в сфере «хозяй-

ственного права», такие как основной (глав-

ный) статус компании, законодательство о 

конкуренции, защита прав потребителей, без-

опасность продуктов и услуг, хозяйственные 

контракты, электронная коммерция, банков-

ское дело и финансы, право промышленной 

собственности, сопровождение в специали-

зированных коммерческих судах и т. д. [1]. Ко-

декс состоит из 18 книг (томов) и вступил в 

силу 21.05.2014. Идея модернизации хозяй-

ственного законодательства и разработки ко-

декса возникла в 2006 г. после «круглого сто-

ла», организованного Министерством эконо-

мики Бельгии при участии экономистов и 

экспертов по правовым вопросам, а также об-

щественных организаций.

Внутренняя и внешняя гармонизация хозяй-
ственного законодательства. В этом случае речь 

идет о необходимости дальнейшего налажива-

ния гармоничных связей между нормами и 

нормативно-правовыми актами в самой си-

стеме хозяйственного законодательства с оп-

ределенными областями отечественного зако-

нодательства, а также связей отечественного 

хозяйственного законодательства с соответ-

ствующим международным. 

Прежде всего, необходимо приложить зна-

чительные усилия, чтобы улучшить структуру 

самого хозяйственного законодательства: по 

возможности ликвидировать неопределен ную 

множественность его норм и нормативно-

правовых актов, их разрозненность и проти-

воречивость, поскольку даже некоторые фун-

даментальные понятия в разных актах трак-

туются по-разному.

Не следует забывать и об укреплении внеш-

них связей норм хозяйственного законодатель-

ства. Целесообразно сделать так, чтобы эти 

нормы гармонично взаимодействовали с боль-

шой совокупностью норм разных отраслей за-

конодательства, в той или иной мере направ-

ленных на регулирование экономических от-

ношений, — это нормы конституционного, 

трудового, административного, земельного, эко-

логического, гражданского и некоторых дру-

гих отраслей законодательства. 

Гармоничное согласование норм хозяйст-

венного законодательства с соответствующи-

ми нормами европейского и международного 

законодательства — важная задача для всего 

нашего государства. Существует ряд соглаше-

ний Украины с ЕС, ВТО и другими междуна-

родными организациями, которыми преду-

смотрены конкретные мероприятия и обяза-

тельства в этом направлении. Их необходимо 

добросовестно выполнять.

Также ряд средств и методов следовало бы 

рассмотреть в качестве своеобразных принци-

пов проведения работ по модерни зации хо-

зяйственного законодательства. При этом не-

обходимо учитывать возникшую в конце XX 

века в странах с развитой экономикой тенден-

цию к усилению роли так называемого де-
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легированного законодательства, что было 

обусловлено его способностью быстрее реа-

гировать на изменение рыночных условий хо-

зяйствования. 

При максимально полном использовании всех 
описанных выше средств, методов и принципов 
модернизации хозяйственного законодательст ва 
можно приблизиться к решению главной задачи 
этой модернизации — надежному обеспечению 
сочетания рыночной саморегуляции с государ-
ственным регулированием экономики.

Важно учесть, что задача сочетания этих двух 

начал, несмотря на свою сложность, край не 

важна для любой национальной экономики 

(если исключить общества, в которых господ-

ствует или безграничный этатизм, или край-

ний либерализм). При этом решается такая 

задача по-разному, но, как правило, путем 

длительных поисков и чисто эмпирически. 

Можно считать, что во многих развитых стра-

нах так или иначе было достигнуто «золотое 

сечение» в решении этой проблемы: прибли-

зительно две трети влияния на экономику от-

водится саморегулированию, остальное при-

ходится на государственное регулирование.

Все мы очевидцы того, какие поиски на этот 

счет осуществлялись и осуществляются ныне 

в нашей стране — в основном с помощью ме-

тода «проб и ошибок». Естественно, вне ре-

шения этой проблемы не могло оставаться и 

законодательство, прежде всего законодатель-

ство хозяйственное. Определенная модель со-

че тания рыночного саморегулирования с го-

сударственным регулированием экономики в 

какой-то мере осознанно была заложена и в 

Хозяйственный кодекс.

Мировой опыт. В процессе модернизации 

хозяйственного законодательства следует стре-

миться к оптимальному сочетанию рыночного 

саморегулирования с государственным регу-

лированием экономики (в юридическом эк-

виваленте это означает разумный компромисс 

частноправового и публично-правового регу-

лирования). Сказанное находит должное от-

ражение в правовом обеспечении экономики 

ведущих стран мира, создавая предпосылки 

для приумножения национального богатства 

и рационального использования ресурсов (при-

родных, трудовых, информационных и т. д.).

В частности, в Японии получила распро-

странение идея «моттаинай», которая гласит: 

«Не выбрасывай, пока не использовал пол-

ностью». Япония утилизирует 90 % отходов, 

но она все равно озабочена их количеством. 

Не весь мусор идет на сжигание — 17—18 % 

отходов в Японии перерабатывается. Прин-

цип «моттаинай» касается не только упаковки, 

но и всех бытовых товаров. Он также соответ-

ствует принципам синтоизма — основной ре-

лигии Японии. Согласно данной концепции, 

все земные блага дарованы свыше, и растра-

чивать что-либо без нужды, терять или выбра-

сывать — грех. Так что японцы, которые не 

хотят испортить свою карму, стараются береж-

ливо относиться к товарам и приучают к этому 

младшее поколение [2].

Почти все крупные и всемирно известные 

скандинавские предприятия — «СААБ», «Воль-

во», «СКФ» (производство подшипников) — 

находятся в Швеции. Страна имеет высокий 

валовый национальный продукт и принадле-

жит к богатейшим в мире. Важнейшие отрасли 

индустрии — деревообработка, автомобиле-

строение, химическая и электротехническая 

промышленность. Шведская индустрия силь-

но зависит от экспорта, тем более, что теперь 

она вывозит высокотехнологичную продук-

цию, а не сырье, как прежде. До середины 

1980-х г. наблюдался высокий спрос на рабо-

чую силу, чем пользовались профсоюзы, по-

вышая требования к уровню зарплаты. Это 

означало, что государство брало на себя заботу 

о гражданах путем обеспечения социальной 

защиты и принимало всех граждан под свое 

крыло. «Шведская модель», внедренная по-

настоящему лишь после Второй мировой вой-

ны, стала для многих синонимом полной за-

нятости, мира меж ду рабочими и предприни-

мателями, выравнивания доходов, равенства 

шансов для всех, прогресса в борьбе за рав-

ные права женщин, обширного пакета услуг го-

сударства, оказываемых каждому отдельному 

граж данину, однако же при высоких налогах. 

Начались дискуссии о среднем пути между ка-

питализмом и социализмом.

Снижение налоговых поступлений в казну 

поставило государство перед выбором: либо 

уменьшить объем социальной защиты, либо 

уменьшить налоги. А поскольку налоговый 

пресс и так был закручен до предела, при-

шлось прибегнуть к первой мере. В сегодняш-

ней Швеции больше свободы выбора при 

меньшей социальной защите граждан со сто-

роны государства. Ближайшие годы покажут, 



6 ISSN 1681-6277. Економіка та право. № 2 (44), 2016

В.К. МАМУТОВ

понравилась ли эта свобода гражданам и не 

потребуют ли они возврата под крыло госу-

дарства [3].

Главенствующее место в сельском хозяйстве 

Израиля по-прежнему принадлежит государ-

ственному сектору, это соответствует идеоло-

гической задаче превратить «землю отцов» в 

страну, не зависящую от импорта, «родину ев-

рейского народа». Такая политика стала воз-

можной благодаря тому, что еще во времена 

турецкого и английского господства Еврей-

ский Национальный фонд Палестины приоб-

рел у арабских землевладельцев немало земель 

для вновь приезжающих евреев, а после 1948 г. 

по поручению правительства фонд нес ответ-

ственность за их обработку. По ветхозаветно-

му принципу земля должна находиться в об-

щем пользовании, поэтому в Израиле возник-

ли коллективные формы хозяйств — кибуцы и 

мошавы — и до сих пор большинство земель в 

Израиле принадлежит государству. По-ви ди-

мому, кибуцев — 250, примерно 30 % общей 

сельскохозяйственной площади. 

К числу ведущих отраслей промышленнос-

ти в Австрии относятся металлургическая, гор-

нодобывающая (графит, магнезит, уголь, газ, 

железная руда, руды цветных металлов), энерге-

тика, машиностроение (важнейшая его часть — 

производство двигателей и коробок пе редач 

при экспорте 90 %), целлюлозно-бумажная, 

текстильная и швейная. Большая часть горно-

промышленных предприятий и ключевые от-

расли промышленности с 1946 г. национали-

зированы и находятся в госсекторе. Другие 

области индустрии (транспортная, резинотех-

ническая и др.) контролируются государством, 

владеющим контрольным пакетом их акций.

Федеральная резервная система (ФРС) — 

объединение региональных банков США, вы-

полняющее функции Центрального банка, 

учреждена в 1913 г. Возможность печатать не 

обеспеченные ничем деньги — эффективный 

инструмент влияния. По данным Bloom berg, 

с сентября 2008 г. по апрель 2009 г. ФРС напе-

чатала неучтенных 9 трлн долларов и выдала 

их в виде кредитов неизвестным банкам и 

компаниям. Парадоксально, но контроль за 

ФРС может осуществлять только ФРС. Кро-

ме всего прочего, неконтролируемая эмиссия 

формирует инфляцию, что опасно не только 

для экономики США, но и мировой эконо-

мики в целом.

ФРС, по сути, стала вечным долговым ме-

ханизмом. Чем больше денег появляется в 

США, тем больше их долг. Если правительству 

нужны средства, они обращаются к ФРС. За 

сто лет существования Федеральной резерв-

ной системы национальный долг США возрос 

в 5000 раз, а правительство США ежегодно 

выделяет около 400 млрд долларов только на 

погашение процентов государственного дол-

га. По данным опубликованного американ-

ским сенатором Верни Сандерсом первого за 

100 лет результата аудита Федеральной резерв-

ной системы [4, С. 131], она в 2008—2010 гг. 

предоставила тайные кредиты крупным миро-

вым банкам на сумму 16,1 трлн долларов, а 

также выплатила 659,4 млн долларов большим 

банкам для помощи в управлении этими се-

кретными суммами.

Китайцы ничего не разрушали и ничего не 

останавливали. Они в полном значении этого 

термина модернизировали базовые отрасли 

про мышленности. Усовершенствовали все: от 

названия и внешнего вида продукции до ко-

ренных технологий производства [5, С. 127]. 

Обеспечение эффективного государственного 
регулирования требует четкого определения 
правительством долговременных и ближайших 
целей социально-экономического развития, фор-

мирования современной системы стратеги-

ческого, долгосрочного, среднесрочного и те-

кущего планирования этого развития. Кон-

ституция обязывает Верховную Раду Украины, 

Кабинет Министров Украины и региональ-

ные органы власти осуществлять планиро в-

ние в форме разработки общегосударствен-

ных и региональных программ социально-

экономического развития. Без их разработки 

нельзя вывести экономику из нынешнего пла-

чевного состояния. Критическая ситуация в 

экономике ставит вопрос о возможности ис-

пользования современных форм хозяйствен-

ного планирования, с учетом опыта ряда стран, 

которые выходили из кризиса как раз с помо-

щью таких форм. Здесь можно опираться не 

только на наш собственный опыт, но и на опыт 

Франции, Японии, Китая (в том числе Тайва-

ня) и других стран.

Необходимо также на всех уровнях власти и 

управления осознать тот факт, что мы имеем 

сейчас дело не просто с катастрофическим со-

стоянием основных экономических показате-

лей, а с качественно новым состоянием эко-
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номики. Новым в том плане, что за последние 

несколько лет она деградировала — стала 

«полукриминально-теневой». При этом кри-

минально-теневая экономика — это не некий 

отдельный сектор, а подсистема, пронизыва-

ющая всю экономику страны, лишенную не-

обходимого управляющего воздействия со ст о-

роны правительства. Почти все предприятия 

работают в двух сферах — легальной и тене-

вой, и все граждане, так или иначе, связаны с 

теневой экономикой. Нынешняя хозяйствен-

ная система как губка впитала в себя кри ми-

нально-теневую деятельность, пронизавшую 

все звенья экономики и управления.

Позиция самоустранения правительства от 

содействия налаживанию и развитию хозяй-

ственных связей, отсутствие планового регу-

лирования привели, в частности, к результа-

там, противоположным тем, о стремлении к 

которым говорилось в начале. Речь шла о том, 

чтобы устранить имеющийся перекос в сто-

рону увеличенного удельного веса тяжелой 

промышленности, усилить машиностроение, 

внедрить высокие технологии. В результате 

удельный вес промышленности уменьшился, 

но резко сократилось ее производство и в аб-

солютном объеме, и в процентах по отноше-

нию к машиностроению.

При этом выработан новый подход. Речь 

идет о мерах именно хозяйственно-правовых, о 
воздействии экономическом или экономико-пра-
вовом, а не об усилении мер уголовно-пра во-

вых, применяемых силовыми структурами. Дру-

гими словами, предлагается воздействовать 

из нутри системы хозяйственных связей, а не 

извне хозяйственного оборота.

Причины резкого усиления в последние го-

ды тенизации и криминализации экономики, 

так же как и объемы, и негативные послед-

ствия данных явлений, уже достаточно ясны. 

Сгласно результатам наших исследований, гла в-

ные причины — это утрата государством ры-

чагов эффективного управления экономичес-

кими процессами, существенные недостатки 

экономической и законодательной полити-

ки, неудовлетворительное общее состояние 

хозяйственного законодательства. Глубинная 

же причина — сильное влияние на экономи-

ческую и законодательную политику идеоло-

гии рыночного фундаментализма, проявле-

нием которого служит лозунг «разрешено все, 

что не запрещено». Вредное влияние этой идео-

логии проанализировано в книге Дж. Сороса, 

в которой он доказывает, что рыночный фун-

даментализм опасней тоталитарной идеоло-

гии. Он пишет, что «рыночные силы, если 

им предоставить полную власть, даже в чисто 

экономических и финансовых вопросах, вы-

зывают хаос» [6, С. 16].

По разным оценкам в неофициальной (те-

невой) сфере пребывает примерно половина 

хозяйственного оборота. В ходе исследований 

установлено более полутора сотен видов и 

подвидов теневой хозяйственной деятельнос-

ти. Если правительство хочет остановить эти 

процессы, вернуть теневую деятельность в нор-

мальный учитываемый хозяйственный обо-

рот, нормализовав тем самым расчеты в на-

родном хозяйстве и бюджет, то необходимо, 

прежде всего, устранить хотя бы основные 

известные причины и факторы, загоняющие 

экономику в тень и мешающие ее выходу из 

тени.

Теневая экономика, коррупция, криминаль-

ная экономика, вывод валюты за границу, ве-

домственный беспредел, постоянный рост над-

зорно-полицейского аппарата, охраны — это 

все явления, тесно между собой связанные, 

следствия одних и тех же коренных причин. 

И устранять их нужно комплексно, системно. 

Здесь не обойтись мерами внешнего харак-

тера. Нужно устранять эволюционно те ошиб-

ки, которые были сделаны в ходе реформи-

рования социально-экономической системы. 

И, кроме того, нужны специальные меры по 

устранению или преодолению каждого из на-

званных негативных явлений.

Методы их устранения в значительной час-

ти известны из нашего и зарубежного опыта, и 

дело лишь за политической волей, направ-

ленной на их применение, на преодоление бо-

язни не угодить проповедникам рыночного 

фундаментализма, либо не знающим реальной 

экономики, либо «ловящим рыбку в мутной 

воде». Надо не ожидать выработки «чудодей-

ственных средств» детенизации и декримина-

лизации, а применить, наконец, самые эле-

ментарные.

Для устранения ведомственного беспреде ла 

необходимо радикально сократить надзорный 

аппарат, не несущий ответственности за ре-

зультаты деятельности поднадзорных ему хо-

зяйствующих субъектов. В частности, целесо-

образно ликвидировать областные отделения 
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Фонда государственного имущества Украины, 

передав его нынешние функции местным ор-

ганам власти. Свою главную миссию (назы-

вать ли ее осуществлением приватизации или 

разбазаривания государственного имущества) 

Фонд уже выполнил. Обеспечить эффектив-

ное управление на местах госимуществом он 

не может, за результаты хозяйственной дея-

тельности он не отвечает и в них не заинте-

ресован. Можно ликвидировать сеть местных 

органов государственного казначейства, от-

влекающих большие бюджетные средства и 

время работников «опекаемых» учреждений 

без какой-либо пользы. Те же функции, кото-

рые нужны, может выполнить Национальный 

банк Украины.

Нужно увязать полицейские права налого-

вых и таможенных органов, такие как обыски, 

изъятия документов без возбуждения уголов-

ного дела и пр., с порядком, предусмотрен ным 

Уголовно-процессуальным кодексом Ук раи-

ны. Излишние права надзирающих, ведомс т-

венный беспредел загоняют хозяйственников 

в тень, либо вообще отталкивают от предпри-

нимательской деятельности. 
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ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

Стаття присвячена вивченню проблем правового забез-

печення оптимального поєднання регулювання еко но-

міки і ринкової саморегуляції на регіональному рівні. 

Виділено передові напрямки їх вирішення у контексті 

світового досвіду. На основі його систематизації за про-

поновані методи підвищення ефективності державного 

регулювання соціально-економічного розвитку те ри то рій.
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РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
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Обґрунтовано доцільність виконання науково-практичного дослідження розвитку 

економіко-правового забезпечення стратегічного розвитку новоутворених те ри-

то ріальних громад. Визначено сучасні практичні проблеми створення та розвитку 

новоутворених територіальних громад, основні наукові завдання, які потрібно ви-

рішити, та результати, що будуть отримані.

Вступ. Процес децентралізації влади, що розпочався в Україні 2014 р., 

призвів до створення у 2015 р. об’єднаних територіальних громад 

(ОТГ). Спроможні громади повинні стати базовим елементом 

ефективної системи влади в Україні. На етапі створення ОТГ стик-

нулися з багатьма викликами, серед яких: відсутність усталених прі-

оритетів забезпечення надання базових послуг мешканцям ОТГ. 

Кожен орган місцевого самоврядування, який увійшов до складу 

ОТГ, до об’єднання мав власні пріоритети розвитку та власну систе-

му цінностей щодо управління ресурсами. Після об’єднання ці 

пріорите ти, очевидно, варто переглянути і напрацювати підходи до 

управ ління «об’єднаними» ресурсами; потреба ефективного управ-

ління новими земельними, бюджетними ресурсами, які стали до-

ступними для ОТГ і можуть бути використані для розвитку; збіль-

шення кількості зацікавлених сторін, з якими потрібно узгоджувати 

рішення у межах ОТГ. У більш ширшому контексті громада повинна 

ефективно відповідати зовнішнім викликам, таким як глобалізація 

економіки, підвищення мобільності трудових ресурсів та пов’язаний 

із цим ріст безробіття, посилення міжнародної конкуренції за інвес-

тиції та розвиткові ресурси. Відповіддю на ці та деякі інші виклики 

може стати перспективне (середньо- та довгострокове) планування 

ОТГ. Проте стратегічне планування не може бути повноцінно засто-

Ключові слова: новоутворе ні 

територіальні громади, стра-

тегічний розвиток, еко но мі-

ко-правове забезпечення.
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сованим до розвитку ОТГ в Україні, оскільки 

у новостворюваних ОТГ, умовно кажучи, від-

сутня «історія». Тобто неможливо відстежи ти 

поведінку територіальної громади як тери-

торіальної соціально-економічної системи за 

по передні періоди. Період ідентифікації ба-

зових умов, які матимуть суттєвий вплив на 

подальшу суб’єктність ОТГ, триватиме упро-

довж 2016—2018 рр., а однією з ознак страте-

гічності розвитку є довгостроковий термін 

планування. Тому у період становлення до-

цільною є розробка середньострокового (на 

3—5 років) стратегічного плану розвитку ОТГ. 

Надалі, коли будуть визначені базові умови 

функціонування ОТГ, можна буде розробляти 

стратегічні (довгострокові) плани розвитку 

ОТГ. Залучення широкого кола громадян до 

створення середньо- та довгострокового пла-

ну розвитку ОТГ дозволяє, окрім вирішення 

нагальних проблем громади, ідентифікувати 

та знайти прийнятні шляхи усунення цих про-

блем, забезпечити налагодження діалогу між 

громадськістю та владою. При цьому однією з 

основних складових процесу планування є 

обов’язкова участь у ньому всіх активних та 

зацікавлених представників громади. Розроб-

лена таким чином стратегія відображає інтере-

си усіх громадян, а тому сприймається грома-

дою як «своя». Створений разом із громадою 

Стратегічний план незалежно від особистіс-

них якостей керівників або політичної ситуа-

ції спрямовується на покращення стандартів 

життя, зміцнення місцевої демократії, вихован-

ня соціально активних громадян — патріотів 

своєї громади. Економіко-правове забезпечен-

ня стратегічного розвитку новоутворених те-

риторіальних громад сприятиме активній учас-

ті усіх зацікавлених і компетентних осіб у про-

цесі стратегічного планування та реалізації 

планів розвитку відповідно до їхніх інтересів і 

можливостей.

Оцінюючи сучасні практичні проблеми ство-

рення та розвитку новоутворених територі-

альних громад, потрібно зазначити, що сучасне 

законодавство стосується тільки юридичних 

аспектів цього питання. Водночас економічні 

аспекти залишаються малодослідженими, а 

також зовсім не торкаються питань стратегіч-

ного розвитку. Як свідчить практика, у багатьох 

новоутворених територіальних громад виник-

ли питання щодо подальшого стратегічного 

розвитку у зв’язку зі Стратегією розвитку регіо-

ну на період до 2020 року. У зв’язку з цим, 

економіко-правове забезпечення стратегіч-

ного розвитку новоутворених територіальних 

громад постає дуже актуальним та своєчасним, 

виникає нагальна потреба у його розвитку та 

розробці нормативно-правових документів ло-

кального характеру у вигляді субстратегій роз-

витку новоутворених територіальних громад.

Аналіз останніх досліджень. Колектив Ін с ти-

туту економіко-правових досліджень (ІЕПД) 

НАН України має багато теоретичних і ме-

то дичних напрацювань з розробки стратегії 

розвитку регіону. Перелік робіт, який запро-

по новано з нової теми, становить їх логічне 

продовження та розвиток. За останні роки нау-

ковцями ІЕПД НАН України підготовлено 

низку науково-методичних положень, покли-

каних відповідно обґрунтувати формування 

економіко-правового забезпечення стратегіч-

ного розвитку територій [1—5]. Проте питання 

економіко-правового забезпечення стратегіч-

ного розвитку новоутворених територіальних 

громад не досліджуються. Отже, у розробників 

цієї практичної науково-дослідної теми є ок-

реме поле для наукового пошуку і реалізації 

задуманого.

Метою статті є обґрунтування доцільності 

економіко-правових положень щодо забезпе-

чення стратегічного розвитку новоутворених 

територіальних громад. 

Результати досліджень. Україна розпочала ре-

форму із періоду добровільного об’єднання 

гро мад — ДОГ. В Україні нині існує 11338 

сільських, селищних та міських рад. Звісно, 

немало з них охоплюють ще й по кілька сіл. 

Унаслідок адміністративно-територіальної ре-

форми очікується, що має утворитися близько 

1500 спроможних громад. Спроможних — у 

широкому, комплексному розумінні цього по-

няття, яке включає ресурсний потенціал та ви-

сокі рівень і якість життя громадян, надання їм 

переважної більшості послуг як міс це вого са-

моврядування, так і від державної влади. Для 

утворення спроможних громад та консолідації 

їхніх ресурсів для вирішення місце вих проб-

лем протягом першого періоду реформи було 

ухвалено закони: про співробітництво терито-

ріальних громад; про добровільне об’єднання 

територіальних громад; про зміни до Бюджетно -

го кодексу; про зміни до Податкового кодексу.

Закон «Про співробітництво територіаль-

них громад» створив умови для запроваджен-
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ня в Україні п’яти юридичних форм співро-

бітництва, що стало особливо актуальним для 

громад після початку реального процесу де-

централізації, коли важливі повноваження ор-

ганів виконавчої влади передаються місцево-

му самоврядуванню за умови, що воно може 

реалізовувати ці повноваження. Наприклад, пе-

редача повноважень від Державної архітек тур-

но-будівельної інспекції органу місцевого са-

моврядування потребує створення останніми 

власного бюро, де має працювати сертифіко-

ваний архітектор. Більшість сільських громад 

не спроможні створити та утримувати таке 

бюро (службу), але вони можуть створити 

його в рамках співробітництва. Закон «Про 

доб ровільне об’єднання громад» став фак-

тично головним інструментом реформи, ос-

кільки са ме він закладає вимоги щодо поряд-

ку ДОГ. Завдяки цьому закону сьогодні в 

Україні уже створено 159 нових об’єднаних 

громад, у яких призначено вибори. За пів-

року в Україні об’єд налось понад 7 % усіх те-

риторіальних громад, що є безсумнівним ре-

кордом серед усіх європейських держав, де 

тривав період добровільного об’єднання. Крім 

того, розвивались юридичні питання, по в’я-

зані з процедурою ре організації органів міс-

цевого самоврядування (ОМС) після добро-

вільного об’єднання територіальних громад, 

питання трудового законодавст ва, кадрової ро-

боти та проходження служби в ОМС, питання у 

сфері бюджетного процесу та бухгалтерсько-

го об ліку, які постають перед ОМС ОТГ, пи тан-

ня щодо інвентаризації майна органів міс це-

во го самоврядування, що об’єд нуються, пи-

тан ня, пов’язані із здійс нен ням процедур 

державних закупівель у ОМС ОТГ та підпо-

рядкованих їм підприємствах, установах, ор-

ганізаціях. Однак питання стратегічного роз-

витку новоутворених територі аль них громад 

потребують особливої уваги з боку науки і 

практики. У цьому напрямі заслуговує на особ-

ливу увагу Методологія стратегічного плану-

вання розвитку ОТГ в Україні, яка була роз-

роблена експертами програми ЄС «Підтрим-

ка політики регіонального розвитку в Україні» 

(ППРРУ). Методологія інтегрує клю чові ас-

пекти життєдіяльності і розвитку: економічні, 

соціальні та екологічні, підтримуючи їхню 

взаємодію. Методологія сприяє активній участі 

усіх зацікавлених і компетентних осіб у про-

цесі стратегічного планування та реалі зації 

планів розвитку відповідно до їхніх інтересів і 

можливостей.

Дослідження історії впровадження рефор-

ми місцевого самоврядування в Польщі, до-

свіду реформ адміністративно-територіально-

го устрою і місцевого самоврядування в Данії 

та Швеції, форми участі громадян у місцевому 

самоврядуванні Грузії дозволили встановити, 

що кожна країна має свої особливості про-

ведення реформ з децентралізації та форму-

вання спроможної об’єднаної територіальної 

громади. Наприклад, у Кремінській міській 

ра ді Луганського регіону відбувся семінар 

«Бюджетна спроможність потенційної Кре-

мінської об’єднаної територіальної громади: 

формування бюджету». Даний захід відбувся 

в рамках проекту: «Експертний супровід про-

ведення реформи місцевого самоврядуван ня та 

об’єднання територіальних громад в Ук раїні» 

Луганського регіонального відділення Асоціа-

ції міст України, який здійснюють в рам ках 

програми ЄС «Підтримка реформи міс цевого 

самоврядування в Україні», що ре а лізується 

Інститутом громадянського суспільства в парт-

нерстві з Фондом Східна Європа і фінансу є ть-

ся Європейським Союзом. За результатами 

розрахунків встановлено, що Кремінська об’єд-

нана територіальна громада є спроможною 

та в результаті об’єднання можливе збільшен-

ня її бюджету. 

Серед вітчизняних науковців і практиків 

також існує розуміння необхідності виконан-

ня дослідження формування економіко-пра-

во вого забезпечення стратегічного розвитку 

но воутворених територіальних громад. Ос-

кільки публікації, в яких розглядаються пи-

тання теорії, методології та практики, підго-

товлено за участі міжнародних донорів. 

Для досягнення визначеної мети передба-

чено вирішення таких наукових завдань:

• узагальнити нормативно-правове забезпе-

чення розвитку новоутворених територіальних 

громад; 

• виконати моніторинг створення та функ-

ціонування об’єднаних територіальних гро-

мад у регіонах України (пріоритет — Луганська 

область); 

• дослідити результати підтримки об’єд на-

них територіальних громад міжнародними до-

норами; розробити дорожню карту стратегіч-

ного розвитку новоутворених територіальних 

громад;
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• визначити основні індикатори стратегіч-

ного розвитку новоутворених територіальних 

громад; підготувати методику розробки стра-

тегії розвитку і стратегічного плану розвитку 

новоутворених територіальних громад у зв’яз-

ку зі Стратегією розвитку регіону на період до 

2020 року;

• розробити макети стратегії розвитку і 

стратегічного плану розвитку новоутворених 

територіальних громад у зв’язку зі Стратегією 

розвитку регіону на період до 2020 року;

• розробити нові правові акти локального ха-

рактеру щодо розвитку новоутворених те ри то-

рі альних громад у зв’язку із реалізацією Стра-

тегії розвитку регіону на період до 2020 року.

Вирішення зазначених наукових завдань, під-

готовка та використання вказаних матеріалів 

дозволять сформувати економіко-правове за-

безпечення стратегічного розвитку новоутво-

рених територіальних громад.

Розробка та реалізація економіко-право во-

го забезпечення стратегічного розвитку но во ут-

ворених територіальних громад дозво лить та-

ким громадам сфор мувати ефективне місце ве 

самоврядування та територіальну організацію 

влади задля створення і підтримки повноцін-

ного життєвого середовища для громадян, на-

дання високоякісних та доступних публічних 

послуг, становлення інститутів прямого наро-

довладдя, за доволення інтересів громадян в усіх 

сферах життєдіяльності на відповідній території, 

уз годження інтересів держави та територіаль-

них громад. Буде сприяти: місцевому економіч-

ному розвитку (залучення інвестицій, розвиток 

підприємництва); розвитку місцевої інфраструк-

тури, зокрема доріг, мереж водо-, тепло-, газо-, 

електропостачання і водовідведення, ін форма-

ційних мереж, об’єктів соціального та культур-

ного призначення; плануванню розвитку те-

ри торії громади; вирішенню питань забудови 

території (відведення земельних ділянок, на-

дання дозволів на будівництво, прийняття в 

експлуатацію будівель); благоустрою території; 

наданню житлово-комунальних послуг (цен-

тралізоване водо-, теплопостачання і водовід-

ведення, вивезення та утилізація відходів, ут ри-

мання будинків і споруд, прибудинкових те-

риторій комунальної власності); організації 

пасажирських перевезень на території громади; 

утриманню вулиць і доріг у населених пунк тах; 

громадській безпеці; уп равлінню закладами 

середньої, дошкільної та позашкільної освіти; 

наданню соціальної допомоги через територі-

альні центри; наданню адміністративних пос-

луг через центри надання таких послуг. За ре-

зультатами виконаного дослідження передба-

чається розробити комплекс економічних та 

правових положень щодо стратегічного роз-

витку новоутворених тери то ріальних громад в 

ре гіонах України. Як результат науково-дос лід-

ної роботи очіку ємо пропозиції щодо удоско-

налення чинного законодавства шляхом роз-

робки відповідних положень, науково-мето дич-

них рекомендацій щодо стратегічного розвитку 

новоутворених територіальних громад.

Результати дослідження будуть узагальнені 

в колективній монографії, наукових публіка-

ціях, наукових доповідях і аналітичних запис-

ках, методичних рекомендаціях, які дозволять 

органам управління різного рівня готувати та 

реалізовувати відповідні управлінські рішення 

щодо стратегічного розвитку новоутворених те-

риторіальних громад, правові акти локального 

характеру щодо розвитку новоутворених тери-

торіальних громад у зв’язку з реалізацією Стра-

тегії розвитку регіону на період до 2020 року.

Висновки. Формування економіко-пра во во-

го забезпечення стратегічного розвитку ново-

утворених територіальних громад постає дуже 

актуальним та своєчасним, оскільки виникла 

нагальна потреба у підтримці новоутворених 

територіальних громад з боку науки задля їх-

нього практичного розвитку. 
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ВНОВЬ СОЗДАННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОБЩИН: ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Обоснована целесообразность проведения научно-прак-

тического исследования по развитию экономико-пра во-

вого обеспечения стратегического развития вновь об ра-

зо ванных территориальных общин. Определены сов ре-

менные практические проблемы создания и развития 

новых территориальных общин, основные научные зада-

чи, которые следует решить, и результаты, которые будут 

получены.

Ключевые слова: вновь созданные территориальные об щи-

ны, стратегическое развитие, экономико-правовое обеспе-

чение.
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ECONOMIC AND LEGAL 

SUPPORTING OF STRATEGIC 

DEVELOPMENT OF NEWLY FORMED 

TERRITORIAL COMMUNITIES: 

FOR DISCUSSION

In the article the expediency of carrying out the scientific and 

practical research on the economic and legal support deve lop-

ment of the newly formed territorial communities strategic 

de velopmen is grounded. Determined the modern practical 

problems of creation and development of new local com mu-

nities, the main scientific problems which should be solved 

and the results that will be obtained.

Key words: newly established territorial communities, strategic 
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Вступ. Упровадження у вітчизняну практику системи національних 

ресурсів визначає групу результативних показників розвитку еконо-

міки регіону, що відображають різні аспекти регіонального відтво-

рення. До останніх належать валовий випуск, валова додана вартість, 

валовий регіональний продукт (ВРП).  Причому найбільш загальним 

кількісним показником розвитку економіки регіону є динаміка вало-

вого продукту території.  Обсяг ВРП, його структура та внутрішньо-

регіональні чинники формування створюють інформаційну базу для 

розробки державної регіональної політики та політики розвитку еко-

номіки конкретного регіону. Саме факторні впливи на ВРП визна-

чають динаміку і тенденції розвитку  економіки. Дослідженню вказа-

них питань і присвячено цю статтю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань оцін-

ки стану розвитку економіки регіону в економічній літературі приді-

ляється належне значення, адже умовою її трансформації, розробки 

стратегії розвитку та формування сучасної архітектури господарсько-

го комплексу, прийняття управлінських рішень на рівні регіональ-

ного менеджменту є достовірна та своєчасна інформація. Саме в та-

кому контексті представлено роботи Б. Данилишина [1], Л. Матро-

сової, Л. Пруднікової [2], М. Гусєвої [3], О. Коломицевої [4] та ін. 

Більшість із них розглядають як результативний показник розвитку 

економіки регіону валовий регіональний продукт [5], виробничі фак-

тори, технічний прогрес [6], а в останніх публікаціях — сферу послуг як 

найбільш динамічну складову ВРП [7]. 

Тому метою даної статті є визначення сценаріїв розвитку валово-

го регіонального продукту на основі факторів його формування за 

Розглянуто спосіб обрахунку валового регіонального продукту. Визначено його роль 

у сукупності економічних індикаторів поточного і перспективного розвитку еко-

номіки регіону. Виконано економіко-математичну модель залежності ВРП від низ-

ки економічних факторів. Проведено порівняльний аналіз фактичного та розра-

хункового обсягів ВРП. Обґрунтовано прогноз обсягу ВРП відповідно до динаміки 

величини факторів на основі кореляційно-регресійного аналізу. Обґрунтовано най-

більш ймовірнісний сценарій виробництва ВРП за критерієм середнього значення 

динаміки факторів попередніх років.

Ключові слова: економіка 

регіону, валовий регіо наль-

ний продукт, фактори фор-

мування та обрахунку ВРП, 

кореляційно-регресійний 

ана ліз, економічне зростан-

ня, сценарії розвитку.
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Визначення сценаріїв виробництва ВРП

допомогою методу кореляційно-регресійного 

аналізу.

Результати дослідження. ВРП — узагальню-

вальний (підсумковий) показник економічної 

діяльності регіону, що відображає процес ви-

робництва товарів і послуг. ВРП в основних 

цінах — це сума валових доданих вартостей 

(ВДВ) галузей плюс чисті податки на продук-

ти (ПДВ) (ЧПІ), не зараховані до неї. Значен-

ня ВРП в управління регіоном полягає в тому, 

що він є показником економічного зростання, 

ефективності використання потенціалу регіо-

ну і залучених ресурсів, а також виступає ін-

струментом впливу уряду на державну регіо-

нальну політику через механізми бюджетної та 

фінансової системи, міжрегіональних бюджет-

них перерозподілів тощо.  

У роботі представлено визначення сценаріїв 

виробництва ВРП як індикатора розвитку еко-

номіки регіону з використанням Методичних 

ТАБЛИЦЯ 1. Парні коефіцієнти кореляції факторів 
економіко-математичної моделі ВРП

Фак-

тор
Y X

1
X

2
X

3
X

4
X

5
X

6
X

7

Y 1,00

X
1

0,97 1,00

X
2

0,52 0,40 1,00

X
3

–0,98 –0,99 –0,43 1,00

X
4

–0,80 –0,74 –0,14 0,75 1,00

X
5

0,98 0,98 0,41 –0,98 –0,83 1,00

X
6

0,83 0,79 0,74 –0,81 –0,44 0,77 1,00

X
7

0,98 0,96 0,24 –0,98 –0,88 1,00 0,69 1,00

рекомендації Держкомстату щодо розрахунку 

валового регіонального продукту виробничим 

методом [8] і, власне, статистичними показ-

никами стану розвитку економіки регіонів 

України і Запорізької області зокрема [9—11]. 

Для оцінки впливу факторів економіки ре-

гіону на зростання ВРП скористаємося еко-

номіко-математичною моделлю залежності 

ВРП від низки факторів шляхом побудови  

рівняння регресії та визначення факторів, що 

мають щільний кореляційний зв’язок із ре-

зультативним показником. За допомогою над-

будови Excel «Аналіз даних» розраховано парні 

коефіцієнти кореляції факторів для економі-

ко-математичної моделі ВРП, які наведено у 

табл. 1.

Установлено, що прогнозування обсягу ВВП 

будь-якої країни можна здійснити за прогноз-

ними значеннями основних факторів вироб-

ництва [6, С. 106]. Для прогнозування необ-

хідно мати статистичні дані щодо чисельності 

трудових ресурсів та обсягу. Оскільки ВРП за 

своєю будовою подібний до ВВП, то у 

економіко-математичній моделі ВРП необхід-

но, насамперед, врахувати фактори, що харак-

теризують трудові ресурси та обсяг капіталу. 

Економіко-математична модель ВРП у ме-

жах даного дослідження є інструментом для 

прогнозування тенденцій розвитку економіки 

старопромислового регіону, тому у моделі ВРП 

враховано фактори, на які може мати вплив 

суб’єкт управління: кількість економічно ак-

тивного населення, середньомісячна заробіт-

на плата у розрахунку на одного штатного пра-

цівника, капітальні інвестиції, обсяг реалізо-

ваних послуг.

ТАБЛИЦЯ 2. Розрахунковий ВРП за рівнянням регресії

Рік
Y, ВРП, 

млн грн

X
1
,

  
економічно

 активне населення 

у віці 15—70 р., 

тис. осіб

X
2
, середньомісячна 

заробітна плата у роз-

рахунку на одного штат-

ного працівника, грн

X
3
, капітальні 

інвестиції, 

млн грн

X
4
, обсяг 

реалізованих послуг 

(у ринкових цінах), 

млн грн

Розрахований 

за рівнянням 

регресії ВРП, 

млн грн

2005 19 968 908,3 860 3299 2265,3 21 268

2006 24 787 908,9 1091 3896 2682,0 24 994

2007 33 158 904,7 1394 6407 3449,7 32 982

2008 42 445 904,3 1812 7459 3947,4 39 559

2009 37 446 897,2 1843 4650 4034,7 35 669

2010 42 736 892,6 2187 7964 4936,9 45 501

2011 49 525 891,9 2607 6677 5827,5 48 596

2012 54 828 821,2 2927 7204 6238,8 55 604

2013 54 352 821,9 3142 6839 6768,9 57 675

2014 65 968 773,5 3432 7035 7646,3 63 365
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ТАБЛИЦЯ 3. Коефіцієнти динаміки факторів моделі ВРП

Рік
Y, ВРП, 

млн грн

X
1
, економічно 

активне на-

селення у віці 

15—70 р., тис. 

осіб

КД еко-

номічно 

активного 

населення у 

віці 15—70 р.

X
2
, середньо-

місячна заробітна 

плата у розра-

хунку на одного 

штатного праців-

ника, грн

КД середньомі-

сячної заробітної 

плати у розрахун-

ку на одного штат-

ного працівника

X
3
, капіталь-

ні інвестиції, 

млн грн

2005 19 968 908,3 — 860 — 3299

2006 24 787 908,9 1,0007 1 091 1,2686 3896

2007 33 158 904,7 0,9954 1 394 1,2777 6407

2008 42 445 904,3 0,9996 1 812 1,2999 7459

2009 37 446 897,2 0,9921 1 843 1,0171 4650

2010 42 736 892,6 0,9949 2 187 1,1868 7964

2011 49 525 891,9 0,9992 2 607 1,1918 6677

2012 54 828 821,2 0,9207 2 927 1,1231 7204

2013 54 352 821,9 1,0009 3 142 1,0733 6839

2014 65 968 773,5 0,9411 3 432 1,0923 7035

Середнє значення кое-

фіцієнту
— — 0,9827 — 1,1701 —

Максимальне значення 

коефіцієнту
— — 1,0009 — 1,2999 —

Значення коефіцієнтів 

2014 р. 
— — 0,9411 — 1,0923 —

Примітка: КД — коефіцієнт динаміки, розрахований відносно показників попереднього року.

За допомогою Excel визначено параметри 

рівняння прямолінійної регресії, за якими по-

будована така модель ВРП: 

Y = 35 969,89 – 33,97 X
1
 + 10,86 X

2
 +

  + 1,61 X
3
 + 0,66 X

4
                (1)

де Y — ВРП, млн грн; X
1
 — економічно ак-

тивне населення у віці 15—70 р., тис. осіб; 

X
2
 — середньомісячна заробітна плата у роз-

рахунку на одного штатного працівника, грн; 

X
3
 — капітальні інвес тиції, млн грн; X

4
 — об-

сяг реалізованих послуг (у ринкових цінах), 

млн грн.

У табл. 2 наведено розрахункові значення 

ВРП за рівнянням регресії (за даними ста-

тистики економічного розвитку Запорізької 

області).

У надбудові Excel «Аналіз даних» рівняння 

регресії перевірено на значимість за допомо-

гою F-критерію, а значимість коефіцієнтів — 

за допомогою t-критерію. Для порівняння фак-

тичного та розрахункового значень ВРП на 

рис. 1 представлено графік динаміки їх обсягу.

Аналіз даних вказує на наближеність розра-

хованих значень ВРП до фактичних. Тому за 

ТАБЛИЦЯ 4. Розрахунковий ВРП за рівнянням регресії

Рік

Прогноз ВРП 

за середнім 

значення ди-

наміки факто-

рів у попередні 

роки, млн грн

Прогноз ВРП 

за максималь-

ним значен-

ням динаміки 

факторів у по-

передні роки, 

млн грн

Прогноз ВРП 

за значенням 

динаміки фак-

торів у 2014 р., 

млн грн

2005 21 268 21 268 21 268

2006 24 994 24 994 24 994

2007 32 982 32 982 32 982

2008 39 559 39 559 39 559

2009 35 669 35 669 35 669

2010 45 501 45 501 45 501

2011 48 596 48 596 48 596

2012 55 604 55 604 55 604

2013 57 675 57 675 57 675

2014 63 365 63 365 63 365

2015 72 442 84 046 69 334

2016 82 907 114 250 75 623

2017 94 988 159 201 82 279

2018 108 952 227 384 89 352

2019 125 106 332 725 96 895

2020 143 810 498 288 104 968
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КД капі-

тальних 

інвести-

цій

X
4
, обсяг 

реалізованих 

послуг (у рин-

кових цінах), 

млн грн

КД об-

сягу реа-

лізованих 

послуг

Розрахований 

за рівнянням 

регресії ВРП, 

млн грн

— 2265,3 — 21268

1,1810 2682,0 1,1839 24994

1,6445 3449,7 1,2862 32982

1,1642 3947,4 1,1443 39559

0,6234 4034,7 1,0221 35669

1,7126 4936,9 1,2236 45501

0,8384 5827,5 1,1804 48596

1,0791 6238,8 1,0706 55604

0,9493 6768,9 1,0850 57675

1,0286 7646,3 1,1296 63365

1,1357 — 1,1473 —

1,7126 — 1,2862 —

1,0286 — 1,1296 —

Рис. 1. Фактичний та розрахунковий обсяги ВРП, млрд грн

Рис. 2. Прогнозні сценарії динаміки обсягу ВРП Запо рі-

зької області до 2020 р., млрд грн
допомогою моделі (1) можна скласти прогноз 

обсягу ВРП відповідно до динаміки факторів. 

Прогноз розроблено за трьома критеріями ди-

наміки факторів моделі ВРП:

• за середнім значенням попередніх років;

• за максимальним значенням попередніх 

років;

• за значенням останнього звітного року.

У табл. 3 наведено розрахунок коефіцієнтів 

динаміки факторів для побудови прогнозу 

зростання ВРП. 

Відповідно до моделі ВРП та коефіцієнтів 

динаміки факторів (табл. 3) розроблено прог-

нозний обсяг ВРП за трьома сценаріями до 

2020 р., що наведено у табл. 4.

Таким чином, прогнозне значення обсягу 

ВРП, побудоване за коефіцієнтами динаміки 

таких факторів, як кількість економічно актив-

ного населення, динаміка середньомісячної 

заробітної плати у розрахунку на одного штат-

ного працівника, капітальні інвестиції, обсяг 

реалізованих послуг, вказує на його зростання 

за всіма трьома сценаріями і відображає пози-

тивні тенденції в розвитку економіки Запо-

різької області до 2020 р. (рис. 2). Аналіз даних 

рис. 2 свідчить, що найменше зростання ВРП 

прогнозується у разі збереження тенденцій 

для виділених факторів на рівні 2014 р.

Це вказує на зниження ефективності еконо-

міки регіону в останній звітний рік і може бути 

охарактеризоване як песимістичний сценарій. 

Найбільше зростання ВРП прогнозується у 

разі відновлення тенденцій зростання ролі 

чинників, що були максимальними у період 

2005—2014 рр., тобто є песимістичним сцена-

рієм. Нейтральним сценарієм можна вважати 

прогноз за середньою динамікою факторів за 

досліджуваний період, адже прогнозне зна-

чення за цим сценарієм незначно перевищує 

песимістичний прогноз. 

На нашу думку, отримані прогнозні резуль-

тати й тенденції розвитку ВРП Запорізької 

області в умовах високої інфляції, мабуть, не 

зможуть сприяти розв’язанню пріоритетів і 

завдань Стратегії регіонального розвитку За-

порізької області на період до 2020 року [12]. 

Як зазначають зарубіжні науковці, магістраль-

ним напрямком реформування економіки, що 



18 ISSN 1681-6277. Економіка та право. № 2 (44), 2016

П.В. ГУДЗЬ, М.В. ГУДЗЬ

дозволить активізувати ділову активність біз-

несу та створити потужні інноваційні про-

мислові кластери, є орієнтації на сучасний ме-

неджмент, спроможний конкурувати у впро-

вадженні інновацій в біо- та нанотехнологіях, 

створенні нових матеріалів із заданими влас-

тивостями, розвитком ІТ-технологій [13]. Якість 

змін, упроваджувана ефективним менеджмен-

том на корпоративному, регіональному рівні 

за стимулювальної регіональної політики, змо-

же забезпечити високі темпи економічного 

зростання вітчизняної економіки та ринкову 

конкуренцію. 

Висновки. Отже, ВРП є основним індика-

тором стану розвитку економіки регіону. Бе-

ручи до аналізу економічні важливі фактори 

активного населення у віці 15—70 р., середньо-

місячної заробітної плати у розрахунку на 

одного штатного працівника, капітальних ін-

вестицій, обсягів реалізованих послуг (у рин-

кових цінах) та їхній вплив на зміну динаміки 

ВРП з використанням методу кореляційно-

регресійного ана лізу, встановлено, що най-

більш реальним є нейтральний прогнозний 

сценарій динаміки обсягу ВРП Запорізької 

області до 2020 р., побудований на основі се-

редніх значень дина міки факторів у поперед-

ні роки.

Наступним етапом досліджень стане враху-

вання в моделі якісних показників трансфор-

мації економіки, пов’язаних із структурною 

перебудовою господарського комплексу, про-

гнозними інноваційними змінами галузевої 

структури за економічними укладами та ефек-

тивністю регіонального менеджменту.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЦЕНАРИЕВ ПРОИЗВОДСТВА 

ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА

Рассмотрено содержание расчета валового региональ-

ного продукта. Определена его роль в совокупности эко-

номических индикаторов текущего и перспективного 

развития экономики региона. Построена экономико-

математическая модель зависимости ВРП от ряда эко но-

мических факторов. Проведен сравнительный анализ 

фак тического и расчетного объемов ВРП. Обоснован 

про гноз объема ВРП в соответствии с динамикой ве ли-

чины факторов на основе корреляционно-регрессион но -

го анализа. Обоснован наиболее вероятностный сце на-

рий производства ВРП по критерию среднего значения 

динамики факторов предыдущих лет. 

Ключевые слова: экономика региона, валовый ре ги о наль-

ный продукт, факторы формирования и расчета ВРП, 

корреляционно-регрессионный анализ, эконо ми чес кий 

рост, сценарии развития.
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THE DEFINITION OF SCENARIOS 

OF PRODUCTION OF GROSS 

REGIONAL PRODUCT

The article describes the contents of calculation of gross 

regional product. Determined by its role in the aggregate 

economic indicators of the current and future economic de-

velopment of the region. The constructed economic-ma the-

matical model of dependence GRP from a number of eco no-

mic factors. Comparative analysis of actual and estimated 

volumes of GRP. Substantiated forecast of the GRP in 

accordance with the dynamics of the value factors on the basis 

of correlation and regression analysis. Justified the most 

probabilistic scenario of production of GRP according to the 

criterion of the average value of the dynamics of the factors of 

the previous years. 

Key words: regional economy, gross regional product, factors 

of formation and calculation of GRP, correlation and re g res-

sion analysis, economic growth, scenarios of develop ment.
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Визначено економічні передумови оновлення та реалізації Стратегії розвитку 

Донецької області на період до 2020 року. Надано коротку характеристику облас-

ті, досліджено тенденції соціально-економічного розвитку, ідентифіковано сучасні 

проблеми, визначено механізм реалізації стратегічних цілей і етапи, а також виз-

начено індикатори (прогнозні показники) для проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації регіональної стратегії.

Вступ. В умовах ведення воєнних дій на території області особливої 

актуальності для економіки набувають пошук шляхів реформування 

регіональних економічних комплексів, переорієнтації виробничих 

зв’язків, визначення перспектив диверсифікації регіональної еко-

номіки. Від успішного вирішення цих питань залежать перспективи 

створення нових робочих місць, рівень і динаміка заробітної плати, 

доходи місцевих бюджетів, а у підсумку — соціально-економічна ста-

більність у регіоні. 

Аналіз останніх досліджень. Оновлення Стратегії розвитку До-

нецької області на період до 2020 року (далі — Стратегія) має відбу-

ватися відповідно до Закону України «Про стимулювання розвитку 

регіонів» від 08 вересня 2005 року № 2850-IV, відповідно до Держав-

ної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 

2014 року № 385 та досвіду реалізації базової Стратегії розвитку До-

нецької області на період до 2020 р. Необхідність оновлення Страте-

гії викликана зміною соціально-економічної ситуації як в країні, так 
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і області, вимогами Порядку розроблення ре-

гіональних стратегій розвитку і планів за ходів 

з їх реалізації, а також проведенням моніто-

рингу та оцінки результативності реалізації 

зазначених регіональних стратегій і планів 

заходів, затверджених постановою Кабінету 

Мі ніст рів України від 11 листопада 2015 року 

№ 392, відповідно до Закону України «Про 

засади дер жавної регіональної політики» від 

05 лю того 2015 р., Постанови Кабінету Мі ніс т-

рів України від 21 жовтня 2015 р. № 856 «Про 

затвердження Порядку та Методики прове-

дення моніторингу та оцінки резуль тативності 

реалізації державної ре гіональної по літики» 

та Постанови Кабінету Мініст рів України від 

07 жовтня 2015 р. № 821 «Деякі питання реалі-

зації у 2015—2017 роках Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 ро-

ку» [1—6].

Мета статті — визначення економічних пе-

редумов оновлення та реалізації Стратегії роз-

витку Донецької області на період до 2020 р.

Результати досліджень. Донецька область — 

адміністративно-територіальна одиниця Ук раї-

ни площею — 26 517,5 кв. км (4,4 % від за-

гальної території України). Адміністративний 

центр — місто Донецьк. З 13 червня 2014 ро-

ку Донецьку обласну державну адміністрацію 

тим часово перенесено до міста Маріуполь, а з 

13 жовт ня 2014 року — до міста Краматорськ 

у зв’яз ку з початком бойових дій на сході 

Ук раїни та проведенням антитерористичної 

опе ра ції (АТО). За адміністративно-терито рі-

аль ним устроєм у Донецькій області налічу-

ється 52 міс та, з них 28 — обласного значення, 

24 міс та районного рівня, 21 внутрішньомісь-

кий район, 18 районів, 131 селище міського 

типу, 253 сільські ради та 1118 сільських насе-

лених пунктів [7]. 

Сьогодні у Донецькій області на території, 

підконтрольній українській владі, діють 273 

ради, із них 214 рад залучено до процесу де-

цент ралізації, а саме ініційовано процедуру 

об’єднання або проведення громадських слу-

хань. Перспективним планом формування 

територій громад Донецької області (розпо-

рядження Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження перспективного плану форму-

вання територій громад Донецької області» 

від 08 вересня 2015 р. № 1029-р [8]) передба-

чається об’єднання 273 рад у 38 об’єднаних те-

риторіальних громад. На сьогодні отримано 

фінальне рішення щодо об’єднання у десяти 

громадах, у трьох з них 25 жовтня 2015 року 

відбулися перші місцеві вибори, ще сім гро-

мад очікують рішення від Центральної вибор-

чої комісії.

Сучасною характерною рисою господарсько-

го комплексу області є з’єднання могутньої 

про мисловості з багатогалузевим сільським 

гос подарством і розвинутою регіо наль ною 

тран спортною системою. За 2015 рік вугле-

видобувними підприємствами області видо-

буто 14 399 тис. тонн вугілля. Обсяг видобут-

ку коксівного вугілля склав 8186,4 тис. тонн, 

енергетичного вугілля видобуто 6212,5 тис. 

тонн. На території, підконтрольній україн-

ській владі, розташовані та працюють ДП 

«Красно армійськвугілля», ДП «Селидіввугіл-

ля», ДП «Дзержинськвугілля», шахта «Півден-

нодонбаська № 3», ДП «Донецька вугільна 

енер гетична компанія», ДП «Ш/у «Пів ден но-

донбаське №1», ДП «ВК «Краснолиманська», 

ПАТ «Ш/у «Покровське», ТДВ «Шахта «Біло-

зерська», ТОВ «ДТЕК Добропілляву гілля», 

ТДВ «ОП «Шахта ім. Святої Матрони Мос-

ковської», ТОВ «Краснолиманське». 

Електроенергетика представлена єдиним 

комп лексом генеруючих та енергопостачаль-

них підприємств. На території області розта-

шовано п’ять теплових електростанцій: Сло-

в’янська ТЕС ПАТ «Донбасенерго» встанов-

леної потужності 880 МВт, Старобешівська 

ТЕС ПАТ «Донбасенерго» — 2000 МВт (с. Но-

вий Світ, Старобешівський район, тимчасо-

во непідконтрольна територія), Зуївська ТЕС 

ТОВ «Східенерго» — 1270 МВт (м. Зугрес, тим-

часово непідконтрольна територія), Курахів-

ська ТЕС ТОВ «Східенерго» — 1517 МВт, Вуг-

легірська ТЕС ПАТ «Центренерго» — 3600 МВт 

(м. Світлодарськ). На території, підконтроль-

ній українській владі, розташовані та працю-

ють такі підприємства: металургійного комп-

лексу — ПАТ «Маріупольський металургійний 

комбінат ім. Ілліча», ПАТ «Металургійний ком-

бінат «Азовсталь», коксохімічне виробництво — 

ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», 

ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод». Ос-

новними підприємствами кольорової мета-

лур гії області є ПАТ «Артемівський завод по 

обробці кольорових металів», ТОВ СП «Сви-

нець», ТОВ «Мегатекс», ПрАТ «Цинк». 

Підприємства хімічної промисловості ви-

робляють широкий асортимент продукції: 
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мі неральні добрива, аміак, полістирол, кис-

ло ти, товари побутової хімії, фармацевтичні 

вироби та ін. На території, підконтрольній 

україн ській владі, розташовані та функціо ну-

ють такі провідні підприємства машино бу ду-

вання: ПАТ «Новокраматорськиймашзавод», 

ПАТ «Енергомашспецсталь», ПАТ «Старокра-

маторський машзавод», ПАТ «Краматорський 

завод важкого верстатобудування», ПАТ «Азов-

маш», ПрАТ «Артемівський машзавод «Віс-

тек», ПАТ «Дружківський машинобудівний 

завод», ПАТ «Грета», ТОВ «ВО «Сло в’ян ський 

завод високовольтних ізоляторів» та ПАТ «Бе-

тонмаш». 

Харчова промисловість спеціалізується на 

випуску м’ясної, молочної, хлібопекарної, бо-

рошномельно-круп’яної, кондитерської, ма-

каронної, олієжирової, рибної, плодоовочевої, 

лікеро-горілчаної, виноробної, пиво-без алко-

гольної продукції. Виробництво непродоволь-

чих товарів для населення в області здійсню-

ють промислові підприємства, що випускають 

меблі, холодильники, газові плити, пральні 

машини, посуд, текстильні, швейні і трико-

тажні вироби, взуття та інше. 

Донецька область має близько 1,4 млн га 

земель сільськогосподарського призначення, 

з яких 1,3 млн га — сільськогосподарські угід-

дя, що перебувають у розпорядженні сільсько-

господарських підприємств і домогосподарств 

(територія, підконтрольна українській владі). 

Орні землі складають близько 82 %, сінокоси 

і пасовища майже 16 % загальної площі сіль-

ськогосподарських угідь. Загалом угіддя харак-

теризуються високою природною родю чістю, 

що створює сприятливі умови для розвитку 

тваринництва і рослинництва. Виробництво 

сільгосппродукції забезпечують приблизно 

1,4 тисяч сільськогосподарських агроформу-

вань різних форм власності та господарюван-

ня, які вироб ляють близько 3 % валової про-

дукції сільського господарства України. Багаті 

чорноземом ґрун ти Донецької області ство-

рюють загальні умови для виробництва ши-

рокого спектра сільгосппродукції. Основні 

види такої продукції в рослинництві — озима 

пше ниця, насіння соняшнику, овочі, плодово-

ягідні культури. За даними державної статис-

тики, із загальної посівної площі (уточнена 

посівна площа) по всіх категоріях господарств 

Донецької області у 2015 р. (те риторія, під-

контрольна українській владі), питома вага 

зер нових культур склала 55,8 %, технічних 

ку льтур — 34, овоче-баштанних культур та 

кар топлі — 5,3, кормових — 4,9 %. Урожай-

ність зернових культур по всіх категоріях гос-

подарств Донецької області у 2015 р. (терито-

рія, підконтрольна українській владі) склала 

28,5 ц/га (у вазі після доробки), соняшнику — 

16,7, картоплі — 111,3, овочевих культур (від-

критого та закритого ґрунту) — 144,1 %. У тва-

ринництві відзначається високий рівень роз-

витку га лузі свинарства, а також галузей 

мо лочного та м’ясного скотарства, птахівни-

цтва та вів чарства. У регіоні щороку вироб-

ляють 130—150 тис. тонн м’яса в живій вазі, 

230—250 тис. тонн мо лока, до 700 млн штук 

яєць та 70 тонн вовни [9].

Транспортна інфраструктура Донецької об-

ласті охоплює практично усі види транспорту: 

залізничний, автомобільний, морський, авіа-

ційний. Транспортний комплекс до початку 

бойових дій на сході України та проведення 

АТО забезпечував сьому частину вантажних 

та дев’яту частину пасажирських перевезень 

України. Найбільшим транспортним підпри-

ємством області на теперішній час залишає ть-

ся Донецька залізниця, експлуатаційна дов-

жи на колії якої складає 2,8 тис. км (13 % від 

мережі колії всіх залізниць України). До скла-

ду державного підприємства «Донецька заліз-

ниця», управління якого знаходилося у м. До-

нецьк, входили чотири дирекції залізничних 

перевезень: Краснолиманська, Ясинуватська, 

Дебальцевська та Луганська. У результаті про-

ведення бойових дій на початок 2015 р. на 

підконтрольній українській вла ді території 

залишилась лише Краснолиман ська дирекція 

залізничних перевезень, на базі якої на по-

чатку 2016 р. створено регіональ ну філію 

«Донецька залізниця» ПАТ «Укр залізниця». 

Маріупольський морський торговельний 

порт входить у трійку найбільших портів Ук-

раїни. Він наймогутніший за оснащенням се-

ред портів Азовського моря. Це порт із су-

часним обладнанням, перевантажувальними 

машинами і механізмами, що забезпечують 

переробку металу, сірки, вугілля, коксу, глини, 

хімічних добрив, нафтопродуктів, контейне-

рів, обладнання та ін. Порт має найбільший 

в Україні спеціалізований вуглеперевантажу-

вальний комплекс, який дозволяє переробля-

ти до 5 млн тонн вугілля на рік. Питома вага 

експортних вантажів у загальному обсязі ван-
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тажопереробки складає 55,4 %, транзитних —  

0,1, імпортних — 15,5, внутрішніх — 29,0 % [9].

Станом на 01.01.2016 Донецька область має 

маршрутну мережу внутрішньообласних авто-

бусних маршрутів загального користування, 

що складається з 528 маршрутів, із яких між-

міських — 192, приміських — 336 (внутрішньо-

районних — 175, міжрайонних — 161). Марш-

рутну мережу обслуговують 189 перевізників 

різних форм власності. Перевезення здійсню-

ється 1196 одиницями рухомого складу (авто-

бусів), з яких 417 курсують у міжміському ав-

тобусному сполученні та 779 — у примісько-

му. У межах області наявні дороги загального 

користування протяжністю 8075,7 км (з них 

5660,5 км — на території, підконтрольній ук-

ра їнському уряду), у т. ч.: міжнародного значен-

ня — 326,0 км (з них 209,7 км — на тери то рії, 

підконтрольній українському уряду); національ-

ного значення — 338,5 км (з них 195,5 км — на 

території, підконтрольній українському уряду); 

територіального значення — 1184,1 км (з них 

696,9 км — на території, підконтрольній ук-

раїнському уряду); місцевого значення — 

6227,1 км (з них 4558,4 км — на території, під-

контрольній українському уряду). 

Через тимчасову втрату контролю над час-

тиною території країни можливості щодо тран-

зиту територією Донецької області були сут-

тєво обмежені. Втрачені або функціонують 

частково: два транспортні коридори («Євро-

па— Азія» (Краковець — Львів — Рівне — Жи-

томир — Київ — Полтава — Харків — Дебаль-

це ве — Ізварине), «ЧЕС» (Рені — Ізмаїл — 

Оде са — Миколаїв — Херсон — Мелітополь — 

Бердянськ — Маріуполь — Новоазовськ)), 

європейські траси Е50, Е48, Е40, міжнародні 

траси М 03 і М 04, національні траси Н15, Н20, 

Н21. Зважаючи на відсутність можливості 

експ луатації магістралей, що розташовані на 

непідконтрольній території, службою автомо-

більних доріг у Донецькій області, за погоджен-

ням з обласним УДАІ ГУМВС України, виз-

начені маршрути для транзиту транспортних 

засобів в об’їзд території, що не контролює ть-

ся урядом України, сполученням північ-пів-

день. Запропоновані маршрути є тимчасовою 

альтернативою національній магістралі Н-20 

Слов’янськ — Донецьк — Маріуполь. Перший 

маршрут проходить по дорогах загального ко-

ристування державного і місцевого значення 

та розрахований на пересування легкових ав-

томобілів і здійснення пасажирських переве-

зень. Другий маршрут прокладений по дорогах 

державного значення, технічні характерис-

тики яких відповідають вимогам для здійс-

нення руху великовагового та великогабарит-

ного транс порту. 

Комунальне підприємство «Міжнародний 

аеро порт Донецьк ім. С.С. Прокоф’єва» у 

зв’яз ку з активними бойовими діями у зоні 

аеропорту майже повністю зруйновано. Аеро-

порт контролюється незаконними збройними 

формуваннями. Міжнародний аеропорт у м. Ма-

ріуполь через воєнно-політичну ситуацію у 

регіоні не здійснює авіарейси цивільної авіа-

ції. Аеропорт знаходиться під контролем зброй-

них сил України. Аеропорт у м. Краматорськ 

було пошкоджено у зв’язку з бойовими діями, 

проте він може бути відновлений задля пов-

ноцінного функціонування [9]. 

Соціально-економічний розвиток Донець-

кої області доречно досліджувати за останні 

два роки (2014—2015), оскільки тенденції роз-

витку, притаманні попереднім рокам, відмінні 

та обумовлені бойовими діями і руй нуванням 

промислового потенціалу регіону. Тенденції 

соціально-економічного розвитку Донецької 

області досліджено без урахування зони про-

ведення АТО.

Випуск промислової продукції області за 

2015 р. порівняно з 2014 р. зменшився на 34,7 %: 

обсяг продукції скоротився у виробництві, пе-

редачі та розподіленні електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря — на 11,0 %, 

у виробництві коксу та продуктів нафтопере-

роблення — на 17,1, у металургійному вироб-

ництві та виробництві готових металевих ви-

робів — на 26,7, у машинобудуванні — на 33,8, 

у виробництві гумових і пластмасових виробів, 

іншої неметалевої мінеральної продукції — на 

34,8, у добувній промисловості та розроблен-

ні кар’єрів — на 42,3, в текстильному вироб-

ниц т ві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі 

шкіри та інших матеріалів — на 43,7 %, у ви-

робництві хімічних речовин і хімічної про-

дукції — у 2,1 раза, у виробництві харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів — у 

2,4 раза (табл. 1). Видобуток рядового вугілля 

за 2015 р. зменшився удвічі і склав 13,1 млн 

тонн. Обсяг кам’яного вугілля, у т. ч. відванта-

женого рядового вугілля і продуктів збагачен-

ня, за 2015 р. склав 10,2 млн тонн, що менше 

обсягу 2014 р. в 1,9 раза. Виплавка чавуну за 
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2015 рік, 8,6 млн тонн, зменшилася порівняно 

з попереднім роком на 14,5 %. Річне вироб-

ництво сталі склало 8,0 млн тонн, що менше, 

ніж у 2014 р. на 17,9 %. Виробництво го тово-

го прокату за 2015 р. зменшилося порівняно з 

2014 р. на 23,4 % і склало 4,1 млн тонн. Вироб ни ц-

тво електроенергії за 2015 р. склало 21,7 млрд 

кВт · годин, що менше, ніж у 2014 р. на 4,6 %.

Обсяг сільськогосподарського виробницт-

ва за 2015 р. порівняно з 2014 р. зменшився на 

34,7 %. Валовий збір зернових та зернобобо-

вих культур становив у 2015 р. 1,5 млн тонн і 

зменшився на 35,0 %. Валовий збір соняш-

нику зменшився на 28,6 % і склав 528,3 тис. 

тонн. Картоплі накопано 397,7 тис. тонн, що 

майже на 49 % менше, ніж рік тому. Валовий 

збір овочів зменшився у 2,3 раза і становив 

208,0 тис. тонн. Плодів та ягід у 2015 р. зібрано 

104,9 тис. тонн, що майже на 15 % менше від 

минулорічного показника. Виробництво м’яса 

у 2015 р. склало 131,5 тис. тонн, що на 13,4 % 

менше рівня 2014 р. Надої молока зменшили-

ся за 2015 р. на 19,5 % і склали 227,9 тис. тонн. 

Яєць у 2015 р. одержано 629,4 млн шт., що у 

2,6 раза менше, ніж у 2014 р. Пого лів’я великої 

рогатої худоби складало на 1 січня 2016 р. 

72,2 тис. голів і скоротилося за 2015 р. на 

23,7 %, у тому числі поголів’я корів зменши-

лося на 24,0 % і склало 37,6 тис. голів. Змен-

шилася на 7,1 % чисельність поголів’я сви-

ней до 445 тис. голів. Поголів’я птиці на 1 січ-

ТАБЛИЦЯ 1. Структура промисловості Донецької області, %

Види промислової діяльності / Роки 2014 2015

Промисловість 100 100

Добувна промисловість і розроблен-

ня кар’єрів
15,7 15,8

Переробна промисловість 64,8 65,1

у тому числі:

металургія 38,4 43,9

машинобудування 5,3 4,4

харчова промисловість 9,2 5,5

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення
5,8 7,6

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції
2,1 0,9

Інші 4,0 2,8

Постачання електроенергії, газу, па-

ри та кондиційованого повітря
18,4 18,3

Водопостачання, каналізація, повод-

ження з відходами
1,1 0,8

ня 2016 р. становило 3,7 млн голів, що менше, 

ніж рік тому, на 35,4 % [7].

2015 р. експорт товарів із Донецької області 

орієнтовно склав 3371,7 млн доларів США, що 

менше показника 2014 р. у 2,4 раза. Підпри-

ємства регіону вивозили продукцію у 100 країн 

світу проти 122 країн у 2014 р. На першому 

місці Італія, куди за у 2015 р. експортовано 

товарів орієнтовно на 748,3 млн доларів, що 

менше попереднього року на 36,7 % і склало 

22,2 % загального обсягу. Експорт усіх товарів 

на європейський ринок у 2015 р. скоротився 

порівняно з попереднім роком на 37,1 %. На 

49,2 % зменшився за 2015 р. експорт у Російську 

Федерацію, склавши орієнтовно 542,1 млн до-

ларів, тобто 16,1 % загального обсягу (друге 

місце). Третє місце зайняла Туреччина, по-

ставки в цю країну за 2015 р. становили орі-

єнтовно 436,1 млн доларів, або 12,9 % загаль-

ного обсягу. Порівняно з 2014 р. експорт у 

Туреччину зменшився на 47,5 %. Уся валют-

на виручка від експорту товарів у країни Азії 

скоротилася за цей період у 3,3 ра за. Ек спорт 

товарів у країни Америки за 2015 р. порівняно 

з попереднім роком зменшився орі єнтовно у 

2,6 раза, на африканський континент — у 4,6 

ра за. Валютна виручка від експортних пос-

тавок чорних металів становила за 2015 р. 

2564,3 млн доларів (76,1 % експор ту всіх то-

варів) і зменшилася порівняно з попереднім 

роком у 2,2 раза. Також зменшився за 2015 р. 

порівняно з 2014 р. експорт продукції маши-

нобудування — у 2,5 раза, виробів із чорних 

металів — у 2,8, продукції хімічної промис-

ловості — у 3,6, готових харчових продуктів — 

у 10,5 разів. Оборот роздрібної торгівлі за 

2015 р. становив в області 31,2 млрд грн, що 

утричі менше попереднього року в порівнян-

них цінах.

Будівельними підприємствами області за 

2015 р. виконано будівельних робіт власними 

силами на 2,3 млрд грн. Порівняно з 2014 р. 

обсяг будівельної продукції зменшився у 2,4 

раза.

Таким чином, за результатами проведеного 

аналізу тенденцій соціально-економічного роз-

витку області було встановлено, що спостері-

гається зменшення: обсягів промислового 

виробництва — на 34,6 %; обсягів сільсько-

господарського виробництва — на 34,7; кіль-

кості малих підприємств — на 11,6, обсягу ре-

алізованої ними продукції — на 9,5, чисель-
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ності працюючих на малих підприємствах — на 

3,5; кількості фізичних осіб-підприємців, які 

сплачували податки, тобто реально здійсню-

вали свою діяльність, — на 55,5; обсягу капі-

тальних інвестицій — на 58,9 (у порівнянних 

цінах), накопичених прямих іноземних ін-

вестицій — на 28,3 %. 

Середньорічний рівень інфляції за 2015 р. 

порівняно з 2014 р. склав 46,1 %. У грудні по-

рівняно з листопадом підвищилися ціни на 

рибу та продукти з риби — на 2,1 %, фрукти — 

також на 2,1, цукор — на 3,5, молоко — на 4,3, 

масло — на 4,7, овочі — на 9,1, яйця — на 18,3 %. 

Протягом 2015 р. ціни на кисломолочні про-

дукти зросли на 16,1 %, молоко — на 17,3, 

м’ясо та м’ясопродукти — на 30,2, масло — на 

33,2, хліб — на 38,3, рис — на 48,5, рибу та про-

дукти з риби — також на 48,5 %, макаронні ви-

роби — в 1,5 раза, овочі та цукор — в 1,6, со-

няшникову олію та яйця — в 1,7, фрукти — в 

1,8, чай — у 2 рази. Фармацевтична продук-

ція на кінець 2015 р. подорожчала порівняно з 

груднем 2014 р. у 1,6 раза [9].

Ціни (тарифи) на житло, воду, електро енер-

гію, газ та інші види палива були у грудні 

2015 р. вищими за грудень 2014 р. у середньо-

му у 2,1 раза. Зокрема, електроенергія подо-

рожчала за цей період у 1,7, водопостачання — 

також в 1,7, каналізація — в 1,8, гаряча вода, 

опалення — у 2,7, природний газ — у 3,6 раза. 

Ціни на паливо та мастила у грудні 2015 р. порів-

няно з груднем попереднього року були вищі 

на 15,4 %. Послуги автодорожнього пасажир-

сько го транспорту подорожчали за рік на 26,5 %.

Кількість зареєстрованих безробітних на кі-

нець 2015 р. становила в області 21,2 тис. осіб. 

Із загальної кількості безробітних 60,7 % ста-

новили жінки, 39,8 % — молодь віком до 35 

ро ків. Рівень зареєстрованого безробіття на 

кінець 2015 р. становив 0,8 % населення пра-

цездатного віку. Кількість вільних робочих 

місць (вакантних посад), заявлених роботодав-

цями до державної служби зайнятості, 2015-го 

зменшилася у 2,2 раза і на кінець року станови-

ла 0,4 тисячі. Навантаження зареєстрованих 

безробітних на одне вільне робоче місце (ва-

кантну посаду) збільшилося з 26 до 60 осіб 

на кінець 2015 р. За сприяння державної служ-

би зайнятості у 2015 р. було працевлаштовано 

17,6 тис. осіб — 24,5 % громадян, які мали 

статус зареєстрованого безробітного в цьому 

періоді, у тому числі у грудні — 1,2 тис. осіб. 

Частка працевлаштованих осіб у грудні по-

рівняно із попереднім місяцем зменшилася на 

1,8 в. п. і становила 4,6 %. Середній розмір до-

помоги по безробіттю у грудні 2015 р. стано-

вив 1362 грн. За 2015 р. середньомісячна но-

мінальна заробітна плата одного штатного 

працівника підприємств, установ та органі-

зацій (з кількістю зайнятих 10 і більше осіб) 

склала в області 4910 грн. Порівняно з 2014 р. 

показник зріс на 28,5 %, реальна заробітна 

пла та знизилася на 10,1 %. За 2015 р. середня 

зарплата становила 5287 грн. Заборгованість із 

виплати заробітної плати на 1 грудня 2015 р. в 

області становила 388,6 млн грн. Її невипла-

чений обсяг еквівалентний 15,7 % фонду опла-

ти праці. Борги по зарплаті на підприємствах 

на 1 грудня 2015 р. становили 357,6 млн грн, 

або 92,0 % всієї заборгованості. 

Чисельність наявного населення області за 

оцінкою, здійсненою на основі фактичних ад-

міністративних даних щодо державної реєст-

рації народження і смерті та зміни постійного 

міс ця проживання, на 1 грудня 2015 р. ста-

новила 4267,3 тис. осіб понад 120 етносів: 

укра їнці, ро сіяни, греки, євреї, німці, татари 

та ін ші. Упродовж двох останніх років чисель-

ність насе лен ня зменшилася на 30,0 тис. осіб, 

у то му числі внаслідок природного скорочен-

ня на 21,3 тис. осіб і на 8,7 тис. осіб — за ра-

хунок міграційного скорочення. У 2015 р. в 

області зареєстровано 15,6 тис. осіб живонарод-

жених та 36,9 тис. осіб померлих. Станом на 

31.03.2016 в області зареєстровано 708,2 тис. 

внутріш ньо переміще них осіб (601,5 тис. сі-

мей), з них: 69,5 тис. дітей; 29,5 тис. інвалідів; 

Рис. 1. Динаміка змін кількості внутрішньо переміщених 

осіб, зареєстрованих у Донецькі області [9]
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480,3 тис. пенсіонерів; 128,9 тис. працездатних 

осіб (рис.1).

За розрахунковими даними, на території об-

ласті, підконтрольній українській владі, роз-

біжність між найбільш благополучними і най-

більш проблемними містами (районами) ста-

новила: за обсягом реалізованої промислової 

продукції на одну особу: в містах — 91,7 ра-

за, в районах — 64,5 раза; за обсягом капі-

таль них інвестицій на одну особу: в містах — 

58,6 ра за, в районах — 28,7 раза; за обсягом 

доходів загального фонду місцевого бюджету 

без трансфертів на одну особу: в містах — 4,2 

ра за, в районах — 3,8 раза; за розміром забор-

гованості з виплати заробітної плати на одно-

го штатного працівника: в містах — 46,6 раза, 

в районах — 29,1 раза; за розміром середньо-

місячної заробітної плати: в містах — 2,1 раза, 

в районах — 1,5 раза; за обсягом витрат з міс-

цевого бюджету на 1 мешканця на утримання 

мережі закладів охорони здоров’я: в містах — 

32,7 раза, в районах — 2,5 раза; за обсягом вит-

рат на утримання 1 учня в загальноосвітніх 

шко лах: в містах — 1,7 раза, в районах — 1,6 

ра за; за обсягом витрат місцевого бюджету на 

одну дитину у дошкільних закладах: у містах — 

2,4 раза, в районах — 1,9 раза. Чотири міста 

(обласного значення) та десять районів (з 15 

міст та 12 районів, розташованих на території 

області, підконтрольній українській владі) — 

дотаційні, тобто отримували з державного 

бюджету базову дотацію з метою вирівнюван-

ня податкоспроможності.

Рівень злочинності на 10 тис. населення — 

164,9 кримінальних правопорушень (по те-

риторії області, підконтрольній українській 

владі) за середнього рівня в Україні 127,3 пра-

вопорушення. Перше місце в Україні за обся-

гом викидів забруднювальних речовин в ат-

мосферне повітря (22,0 % від загальних ви ки-

дів). Друге місце в Україні за обсягом скидання 

забруднених зворотних вод у поверхневі водні 

об’єкти (32,1 % від загального скидання). Дру-

ге місце в Україні за обсягом накопичених від-

ходів (7,4 % від загального обсягу).

За результатами ідентифікації проблем су-

часного розвитку Донецької області сформо-

вано стратегічні цілі, які дозволять втілити в 

життя стратегічне бачення розвитку Донецької 

області до 2020 року (рис. 2) та механізм реа-

лізації оновленої Стратегії (рис. 3). 

Етап А — це теоретико-аналітичний етап, 

який передбачає проведення теоретичних й 

аналітичних досліджень сучасного нор ма тив-

но- правового забезпечення стратегічного роз-

витку регіонів і тенденцій соціально-еко но-

мічного розвитку Донецької області. 

Етап В — суто аналітичний етап, який пе-

редбачає побудову матриці SWOT-аналізу, іден-

тифікацію проблем та визначення порівняль-

них переваг області, що стає підґрунтям для 

переходу до наступного етапу.

Етап С — це і є стратегічний етап, тому що 

саме тут визначаються стратегічні цілі та здійс-

нюється їх декомпозиція (виокремлення опе-

ративних цілей і завдань розвитку Донецької 

області на період до 2020 року). Уточнюються 

можливі сценарії розвитку та розраховуються 

прогнозні показники стратегічного розвитку 

Донецької області на період до 2020 року за 

сценаріями. 

Етап D — етап реалізації стратегії, коли бу-

де розроблено план заходів з реалізації Стра-

тегії розвитку Донецької області на період до 

2020 р. та використовуватимуться інші різні 

інструменти. 

Етап Е — етап моніторингу, який має про-

водиться у 2017 і 2019 рр. та який закінчується 

опрацюванням результатів моніторингу реа лі-

зації регіональної стратегії, визначенням ефек-

тивності її реалізації та здійснення корегу ван-

ням стратегії, якщо це потрібно. 

Інструментами реалізації стратегії є: регіо-

нальна програма розвитку малого і середньо-

го підприємництва в Донецькій області на 

2015—2016 роки, комплексна програма «Оздо-

ровлення та відпочинок дітей Донецької об-

ласті на 2013—2017 роки», регіональна комп-

лексна програма «Молодь і сім’я Донеччини. 

Рис. 2. Стратегічні цілі розвитку Донецької області
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Рис. 3. Механізм реалізації оновленої Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 р.
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2013—2017 роки», Програма реформування та 

роз витку водопровідно-каналізаційного гос-

подарства Донецької області на період до 2020 р., 

Проекти, що фінансуються державним фон-

дом регіонального розвитку або за рахунок 

міжнародної технічної допомоги, Програма на-

ціонально-патріотичного виховання дітей та 

молоді у Донецькій області на 2016—2020 ро-

ки, План заходів з реалізації у 2015—2017 рр. 

Стратегії розвитку Донецької області на пе-

ріод до 2020 р., який містить три програми: 

Територіальна соціально-економічна інтег ра-

ція і просторовий розвиток; Підвищення рів-

ня конкурентоспроможності реального сек-

тору економіки та територій регіону; Розвиток 

людського потенціалу та соціальна справед-

ливість [10].

Результати реалізації Стратегії визнача ють-

ся шляхом проведення моніторингу та оцінки 

результативності виконання планів заходів. 

Про те практика доводить, що у більшості ви-

падків реалізація стратегії може відбуватися не 

тільки за запланованим (базовим) сценарієм.

1. Базовий сценарій реалізації стратегічного 

бачення розвитку Донецької області — це по-

дальший розвиток території, яка зараз на-

лежить області станом на 1 січня 2016 р. Сце-

нарій передбачає, що Донецька область буде 

розвиватися в унісон з країною відповідно до 

показників, затверджених Постановою КМУ 

від 05 серпня 2015 р. № 558 «Про схвалення 

Прогнозу економічного і соціального розвит-

ку України на 2016 рік та основних макропо-

казників економічного і соціального розвитку 

України на 2017—2019 роки».

2. Оптимістичний (традиційний) сценарій реа-

лізації стратегічного бачення розвитку Доне-

цької області — це розвиток за умов повер-

нення усіх територій, які традиційно належали 

Донецькому регіону.  

3. Песимістичний (реалістичний) сценарій реа-

лізації стратегічного бачення розвитку Доне-

цької області — розвиток за умов загострення 

бойових дій та активізації міграції населення і 

руйнування інфраструктури.  

Проведення моніторингу і оцінки резуль-

тативності реалізації регіональних стратегій і 

виконання планів заходів включає щокварталь-

ну підготовку звіту про результати реалізації 

проектів регіонального розвитку, визначених 

планом заходів, за відповідний період і підго-

товку щороку звіту про результати моніторин-

гу виконання плану заходів за відповідний пе-

ріод та звіту з оцінки результативності реаліза-

ції регіональної стратегії та плану заходів з її 

реалізації. Звіт про результати моніторингу скла-

дається на основі даних звітів та порівняння 

фактичних значень індикаторів (показників) 

оцінки результативності виконання планів за-

ходів з їх прогнозованим значенням. Звіт з 

оцінки результативності складається на основі 

даних звіту про результати моніторингу і пе-

редбачає оцінку досягнення цілей регіональ-

них стратегій розвитку шляхом порівняння фак-

тичних значень індикаторів (показників) оцін-

ки результативності виконання плану заходів з 

їх прогнозованим значенням у відповідному 

періоді. 

Уніфікована система індикаторів для Дер-

жавної стратегії регіонального розвитку на пе-

ТАБЛИЦЯ 2. Прогнозні показники реалізації оновленої Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 р.

Показники у відсотках 

до попереднього року

2017 р. 2019 р.

Базовий 
Опти міс-

тичний

Песи міс-

тичний
Базовий 

Опти міс-

тичний

Песи міс-

тичний

Індекс валового внутрішнього регіонального 

продукту 102,3 103,5 101,0 103,5 104,0 103,0

Індекс споживчих цін у середньому за рік 111,5 110,4 112,6 106,3 105,5 107,0

Індекс цін виробників промислової продукції 109,8 108,5 111,1 100,5 104,7 105,3

Середньомісячна номінальна заробітна плата, 

скоригована на індекс споживчих цін 102,2 103,7 100,7 105,0 104,6 102,8

Рівень безробіття населення віком 15—70 ро-

ків за методологією МОМ 9,7 9,2 10,2 8,35 7,7 9,0

Продуктивність праці 100,95 101,8 100,1 102,7 103,4 101,9

Експорт товарів і послуг 110,3 111,5 109,1 110,95 111,0 110,9

Імпорт товарів і послуг 110,4 111,9 108,9 111,5 111,8 111,2
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ріод до 2020 р., регіональних стратегій розвит-

ку, а також планів їх реалізації містить багато 

індикаторів. Основні серед них використано 

для прогнозування: індекс валового внутріш-

нього регіонального продукту, індекс спожив-

чих цін у середньому за рік, індекс цін вироб-

ників промислової продукції, середньомісяч-

на номінальна заробітна плата, скоригована 

на індекс споживчих цін, рівень безробіття 

населення віком 15—70 років за методологією 

Міжнародної організації праці, продуктив-

ність праці, обсяги експорту товарів і послуг 

та імпорту товарів і послуг тощо. Прогнозні 

показники реалізації оновленої Стратегії роз-

витку Донецької області на період до 2020 р. 

наведено у табл. 2.

Висновок. Отже, визначення економічних 

передумов оновлення та реалізації Стратегії роз-

витку Донецької області на період до 2020 р. 

передбачає надання короткої характеристики 

області, дослідження тенденцій соціально-еко-

номічного розвитку області, ідентифікацію 

проб лем та порівняльних переваг, етапи меха-

нізму реалізації стратегічних цілей, а також 

визначення індикаторів задля моніторингу та 

оцінки результативності реалізації регіональ-

ної стратегії. Проте доречно ще здійснити де-

композицію стратегічних цілей та виокре ми ти 

оперативні цілі і завдання, очікувані резуль та-

ті, узгодити стратегічні / операційні цілі онов-

леної Стратегії розвитку Донецької області на 

період до 2020 р. зі стратегічними / операцій-

ними цілями Державної стратегії регіонально-

го розвитку на період до 2020 р.
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ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО

© С.О. ІЩУК,

     Я.В. КУДРЯ, 2016

Проведено оцінку стану і результатів діяльності промислових підприємств в Ук-

раїні та областях Західного регіону за основними показниками упродовж 2010—

2015 рр. Визначено основні позитивні і негативні економічні тенденції розвитку 

промислової діяльності. Окреслено основні економічні проблеми функціонування і 

розвитку промислового виробництва на сучасному етапі. Запропоновано заходи із 

забезпечення і підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняного промисло-

вого виробництва в умовах вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

Вступ. Кардинальні зміни в умовах функціонування вітчизняних 

підприємств, які відбулися за останні 20 років і надалі будуть поси-

люватися внаслідок поглиблення інтеграції України у світовий еко-

номічний простір, є неминучими в їхній діяльності, пе редусім у на-

прямку узгодження загальної системи менеджменту та організації 

виробництва з міжнародними стандартами, а також підвищення 

якості вітчизняної промислової продукції для забезпечення конку-

рентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Актуальність сучасних досліджень тенденцій розвитку промисло-

вого сектору економіки Західного регіону (п’ять із семи областей 

якого межують із країнами ЄС) обумовлена поглибленням конку-

ренції на ринку промислових товарів унаслідок запровадження зони 

вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та ЄС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найґрунтовніші наукові 

дослідження розвитку вітчизняної промисловості виконані О. Али-

мовим, О. Амошею, В. Базилевичем, О. Білорусом, Б. Буркинським, 

В. Вишневським, М. Войнаренком, В. Гейцем, А. Гриценком, А. Да-

ниленком, Б. Данилишиним, М. Кизимом, Ю. Лисенком, В. Маму-

товим, І. Манцуровим, С. Пирожковим, Г. Чумаченком, А. Чухном 

та ін. [1—3]. Їхні прикладні і фундаментальні розробки у сфері роз-

витку промислового сектору вітчизняної економіки є важливими, 

цінними та вагомими, зокрема для мезорівня.

Однак протягом останніх років унаслідок дії низки негативних зов-

нішніх (наприклад, світова фінансова криза) і внутрішніх (у т. ч. не-

стабільна суспільно-політична ситуація в країні) чинників промис-

ловість України, а надто східних (індустріальних) регіонів, зазнала 

Ключові слова: євро інте гра-

ція, зона вільної торгівлі, 

економічні проблеми роз-

витку, промисловість, про-

мислові види діяльнос ті, 

промислове виробництво, 

промислові під при єм ства, 

регіон.

УДК 338.1

С.О. ІЩУК, д-р екон. наук, професор, 

завідувач відділу розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій 

ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», м. Львів

Я.В. КУДРЯ, канд. екон. наук, 

наук. співроб. відділу розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій 

ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», м. Львів

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО 
ВИРОБНИЦТВА У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ



32 ISSN 1681-6277. Економіка та право. № 2 (44), 2016

С.О. ІЩУК, Я.В. КУДРЯ

значних втрат. Після вхо дження України до 

ЗВТ із ЄС можуть з’я ви тись не лише нові пер-

спективи, пов’язані з можливостю нарощуван-

ня експорту промислової продукції та експорт-

ного потенціалу, але й нові ризики, загрози та 

небезпеки у ході подальшого поступального 

розвитку промислового виробництва унаслідок 

потенційної втрати окремих сегментів внут-

ріш нього ринку збуту продукції.

Постановка завдання. Метою статті є ви-

значення ключових тенденцій розвитку про-

мисловості України та її Західного регіону у 

контексті поглиблення сучасних процесів євро-

інтеграції, обґрунтування пропозицій щодо під-

вищення рівня конкурентоспроможності віт-

чизняних товаровиробників промислової про-

дукції в умовах ЗВТ із ЄС.

Результати дослідження. Аналіз офіційної ста-

тистичної інформації засвідчив тенденційне 

зниження індексів промислової продукції в 

Україні до 82 % (рис. 1). Однак у Західному ре-

гіоні ситуація значно оптимістичніша: у двох 

областях протягом останніх двох років зафік-

совано стійкі темпи зростання промисловості 

(103,2 % у 2014 р. і 102 % у січні—серпні 2015 р. 

у Волинській та 103,7 і 105,1 % відповідно у 

Рівненській). Поступово відновлювалося вироб-

 ництво у Черніве цькій і Львівській областях — 

індекси промислової продукції у січні—серпні 

2015 р. у цих областях становили 100,3 і 99 %. 

Водночас не с приятливою залишалася ситуа-
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Рис. 1. Індекси промислової продукції в Україні і Західному регіоні протягом 2011—2015 рр. 

Джерело: побудовано за даними [4—11].

ція у промисло вості Закарпатської (зниження 

індексу у 2015 р. до 82,2 %), Івано-Франківської 

(94,1 %) і Тернопільської (95,7 %) областей.

Серед основних видів промислової дільнос-

ті найбільше зростання обсягу реалізованої 

про мислової продукції на теренах України за 

січень—липень 2015 р. відбулося у постачанні 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря — 29,6 % порівняно з аналогічним пе-

ріодом 2014 р. (таблиця).

Позитивним є також збільшення значень 

показника обсягу реалізованої промислової 

продукції на теренах України за січень—липень 

2015 р. решти видів промислової діяльності на 

загальнонаціональному рівні (таблиця).

У Західному регіоні найвищий приріст об-

сягу промислової продукції у 2015 р. було до-

сягнуто у водопостачанні, каналізації, повод-

женні з відходами у Тернопільській (241,5 %) і 

Івано-Франківській (204,7 %) областях. До-

сить високі показники демонструє також до-

бувна промисловість і розроблення кар’єрів, 

надто у Тернопільській (133,1 %), Львівській 

(61,7 %) і Закарпатській (40,2 %) областях. На-

томість, як засвідчила офіційна статистична 

інформація (таблиця), у Волинській області із 

2012 р. спостерігався тенденційний спад ви-

робництва у цьому виді промислової діяль-

ності. У Рівненській області спад вироб ництва 

в добувній промисловості відбувся у 2015 р. на 

16,2 % після зростання в 2014 р. на 54 %. 
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Економічні проблеми розвитку промислового виробництва у Західному регіоні України 

Рис. 2. Динаміка частки збиткових підприємств у промисловості України і Західного регіону протягом 2011—2015 рр. 

Джерело: побудовано за даними [4—11].

Рис. 3. Динаміка фінансового результату до оподаткування у промисловості Західного регіону упродовж 2011— 

2015 рр. (значення показника в Україні відсутні у зв’язку з неспівмірністю абсолютних величин) 

Джерело: побудовано за даними [4—10].
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У ключовому (і найбільш інновацій-

ному) виді промислової діяльності — 

пе реробній промисловості (у структурі 

промислового виробництва частка пере-

робної промисловості є визначальною — 

67,8 % в Україні та 67,2 % у За хід ному 

регіоні в 2015 р.) — прослід ко вується тен-

денція до збільшення. Зок ре ма, із 2014 р., 

як в Україні, так і у За хідному регіоні 

країни, намітилася тенденція до зрос-

тання обсягу виробництва продукції. 

Наприклад, серед областей даного регі-

ону зростання цього показ ника у січні—

серп ні 2015 р. ста но вило від 28,8 % у За-

карпатській до 62,8 % — у Рівненській.

Збиткові підприємства, а саме їхня 

частка після тенденційного зменшення 

упродовж 2011—2014 рр. у січні—червні 

2015 р. відчутно зросла як в Україні (на 

5,9 %), так і у Західному регіоні, особли-

во у Рівненській (11 %) та Івано-Фран-

ківській (9,4 %) областях (рис. 2). Як вид-

но з рис. 2, у Західному регіоні винятком 

була лише Закарпатська область, де 

значення цього показника в 2015 р. змен-

шилося на 5,7 %.

Найсуттєвіше частка збиткових під-

приємств зросла у водопостачанні, ка-

налізації, поводженні з відходами (на 

100 % в Рівненській області), добувній 

промисловості і розробленні кар’єрів 

(100 % у Волинській області). Водночас 

позитивом є зменшення питомої ваги 

збиткових підприємств у переробній про-

мисловості. Так, у Західному регіоні в 

2015 р. значення цього показника про-

довжило зниження у Волинській (на 

7,6 %), Закарпатській (7,5 %), Львівській 

(0,8 %) і Чернівецькій (4,8 %) областях.

Фінансовий результат до оподаткуван-

ня у промисловості України із 2014 р. є 

від’ємним (рис. 3). З рис. 3 видно, що у 

більшості об лас тей Західного регіону 

цей негативний процес розпочався ще 

раніше: із 2010 р. — в Івано-Франків сь-

кій, Рівненській і Тер нопільській об-

ластях, у Закарпатській — з 2013 р. Про-

те діяльність промислових підприємств 

Чернівецької області після отримання 

збиткового фінансового результату до 

оподаткування у 2014 р. за січень—

червень 2015 р. була прибутковою.
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Серед видів промислової діяльності нез мін но 

збитковим (зі зростанням негативних значень 

показників фінансового результату) були во-

допостачання, каналізація, поводження з від-

ходами. У переробній промисловості фінансо-

вий результат до оподаткування від’єм ний з 

2012 р. (у Львівській і Волинській об ластях — 

з 2014 р.). Критичним можна вважати стан 

добувної промисловості у Волинській, Закар-

патській і Львівській областях через не га тив-

ний фінансовий результат із 2011 р. Сформу-

валась стійка тенденція до подаль шого пог либ-

лення збитковості підприємств ви ду ді яльності 

у названих областях. У січні—червні 2015 р. 

при бутково працювали підприємства перероб-

ної промисловості у Волинській і Чернівець-

кій областях, добувної — у Тернопільській, по-

стачання електроенергії, газу, пари та конди-

ційованого повітря — у Закарпатській.

Результативним показником оцінки функ-

ціонування промисловості є рентабельність 

операційної діяльності, оскільки її поточний 

рівень визначає перспективи розвитку про-

мислового виробництва. Позитивним момен-

том є зростання значень цього показника у 

усіх видах промислової діяльності (за винят-

ком водопостачання, каналізації, поводження 

з відходами, яке є стабільно збитковим) в 

Україні (рис. 4). З рис. 4 видно, що чи не най-

вищі значення і позитивний тренд рентабель-

ності операційної діяльності промисловості у 

Західному регіоні був властивий Волинській 

області. Натомість в Івано-Франківській, Рів-

ненській і Тернопільській областях сформува-

лась негативна тенденція до подальшого зни-

ження значень показника.

Серед видів промислової діяльності стабіль-

но негативна рентабельність операційної ді-

яльності була характерна для водопостачання, 

каналізації та поводження з відходами, а також 

для добувної промисловості та розроблення 

кар’єрів, надто у Волинській, Закарпатській, 

Львівській і Чернівецькій областях. Зростан-

ня позитивних значень показника рентабель-

ності операційної діяльності відбулось у пе-

рероб ній промисловості за січень—червень 

2015 р., зокрема у Волинській (на 3 %) і Іва-

но-Фран ківській (0,7 %) областях. Водночас 

у Львівській області показник залишився на 

рівні 2014 р. (5,7 %), а в Чернівецькій знизився 

на 0,8 %, однак залишився на найвищому у 

Західному регіоні рівні — 13,9 %.

Узагальнення основних результатів діяль-

ності вітчизняних промислових підприємств 
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Рис. 4. Динаміка рентабельності операційної діяльності у промисловості України і Західного регіону протягом 

2011—2015 рр. Джерело: побудовано за даними [1—8].
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упродовж 2010—2015 рр. дозволило виділити 

ключові тенденції розвитку промислового 

сектору національної економіки України і За-

хідного регіону зокрема. До основних пози-

тивних тенденцій можна віднести:

1) зростання обсягу реалізованої промисло-

вої продукції в Україні і Західному регіоні за 

усіма видами промислової діяльності (крім до-

бувної промисловості, розроблення кар’єрів у 

Волинській та Рівненській областях у 2015 р.);

2) збільшення у структурі промислового ви-

робництва частки переробної промисловості;

3) зменшення загальної кількості збиткових 

підприємств у переробній промисловості (за 

винятком Івано-Франківської, Рівненської і 

Тернопільської областей);

4) стабільне отримання додатніх (позитив-

них) фінансових результатів до оподаткування 

у переробній промисловості у Волинській і 

Чернівецькій (окрім 2014 р.), добувній та роз-

робленні кар’єрів у Тернопільській областях;

5) підвищення рентабельності операційної 

діяльності у промисловості, зокрема, в пере-

робній (в Україні у цілому, а також Волинській, 

Львівській та Чернівецькій областях).

Під час опрацювання і систематизації ре-

зультатів проведеного аналізу виявлено основ-

ні негативні тенденції розвитку промисловос-

ті, у т. ч.:

1) зниження індексів промислової продукції в 

Україні і більшості областей Західного регіону;

2) збільшення частки збиткових підпри-

ємств, надто у водопостачанні, каналізації та 

поводженні з відходами, а також добувній про-

мисловості й розробленні кар’єрів;

3) отримання з 2014 р. від’ємних фінансо-

вих результатів оподаткування промисловості 

України і Західного регіону;

4) зростання динаміки негативних значень 

показників фінансового результату у водо пос-

тачанні, каналізації і поводженні з відходами, 

а також у добувній промисловості й розроб-

ленні кар’єрів (у Волинській, Закарпатській, 

Львівській областях);

5) утримування стабільно негативної рента-

бельності операційної діяльності у водопоста-

чанні, каналізації і поводженні з відходами, 

добувній промисловості й розробленні кар’є-

рів (в Волинській, Закарпатській, Львівській 

та Чернівецькій областях).

Наведені негативні тенденції розвитку про-

мисловості України і Західного регіону зокре-

ма обумовлені низкою економічних проблем, 

основними з яких є:

• зниження рівня інвестиційної привабли-

вості України і скорочення рівня надходжень 

прямих іноземних інвестицій, згортання ін-

вестиційних програм; 

• високий рівень інфляції та девальвації на-

ціональної валюти;

• зниження світових цін на сировину (сто-

сується експортоорієнтованих видів промис-

лової діяльності, передусім добувної промис-

ловості і металургії);

• неефективність державної промислової 

політики, у т. ч. у площині контролю за діяль-

ністю промислових підприємств-монополіс-

тів і корпорацій;

• пасивність інституту банкрутства і недоб-

росовісна конкуренція;

• високий ступінь зносу виробничих фондів 

промислових підприємств і низький рівень 

оновлення основного капіталу;

• недостатні обсяги і повільний рух оборот-

ного капіталу; 

• неналежний рівень платіжної дисципліни;

• відсутність оперативного реагування на 

потреби ринків;

• недостатній рівень ділової активності, ін-

вестиційної привабливості, ліквідності і пла-

тоспроможності промислових підприємств;

• низька якість багатьох видів вітчизняної 

промислової продукції, її цінова неконкурен-

тоспроможність, обмежений внутрішній попит;

• незбалансованість обсягів експорту і ім-

порту промислової продукції;

• недостатній рівень розвитку дис т риб’ю тор-

ських систем;

• повільність поширення бюджетування і 

корпоративного менеджменту;

• неефективність стимулювання до праце влаш-

тування на промислових підприємствах, зокрема 

повільні темпи зростання заробітної плати;

• низький рівень купівельної спроможності 

населення країни.

Вирішення окреслених економічних проб лем 

розвитку промисловості України та її Захід но-

го регіону вимагає оперативного практично го 

втілення комплексу організаційно-еко но міч-

них заходів як на державному, так і на регіо-

нальному рівні. Серед них пріоритетними є:

• проведення модернізації основного капі-

талу промислових підприємств на засадах між-

галузевої і міжрегіональної взаємодії;
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• сприяння забезпеченню і підвищенню 

рівня конкурентоспроможності промислових 

підприємств, зокрема шляхом стимулювання 

їхньої інноваційної активності;

• посилення експортної орієнтації промис-

ловості;

• сприяння розширенню внутрішнього по-

питу на вітчизняну промислову продукцію і 

збільшенню її пропозиції;

• удосконалення системи управління якіс-

тю промислової продукції та забезпечення 

міжнародної сертифікації промислових під-

приємств;

• розв’язання проблем поточних платежів 

промислових підприємств і руху обігового ка-

піталу;

• розвиток виробничої інфраструктури, 

передусім у напрямку створення нових індус т-

ріальних парків;

• реструктуризація промислових вироб-

ництв і створення належних умов для збіль-

шення споживання частки енергії, генерова-

ної із альтернативних джерел шляхом розроб-

ки та реалізації відповідних місцевих програм;

• застосування економічних важелів і сти-

мулів у напрямку розширення горизонтів ви-

користання енергії, яка генерується із альтер-

нативних джерел;

• задоволення потреб промисловості у під-

готовці фахівців, підвищенні якості професій-

ної підготовки персоналу для виробничих під-

приємств.

Спрощення доступу промислових підпри-

ємств до фінансово-кредитних ресурсів сприя-

тиме фактичному розв’язанню проб леми забез-

печення інвестиційних і поточних потреб 

промисловості. Це уможливить подальший 

роз виток промислових підприємств, адапта-

цію незайнятого населення країни до умов 

конкурентної економіки (надто в умовах дії 

ЗВТ між Україною та ЄС), створення нових 

робочих місць та зменшення рівня безробіття.

Висновки. Реалізація запропонованих захо-

дів дозволить забезпечити виконання вимог і 

дотримання принципів Угоди про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європей-

ським Союзом і його державами-членами, з 

іншої сторони, у т. ч. щодо розділів ІV «Торгів-

ля та питання, пов’язані з торгівлею» і V «Еко-

номічне та галузеве співробітництво» [12].

Поглиблення євроінтеграційних процесів 

супроводжується посиленням конкуренції на 

внутрішньому ринку. Таке поглиблення дає 

Україні на практиці можливість переорієнту-

ватись із сировинного минулого у високотех-

нологічне майбутнє. Однак не варто очікувати 

ефективних результатів функціонування від 

промисловості із високим ступенем зноше-

ності основного капіталу. Україні потрібні ін-

новаційні технології та індустріалізація, нова 

система цінностей. При цьому головними і 

важливими орієнтирами сучасної прогресив-

ної промислової політики мають стати ство-

рення умов для залучення високотехнологіч-

них інвесторів та забезпечення реальної під-

тримки вітчизняних товаровиробників у межах 

реалізації базових концепцій (експортоорієн-

тації та імпортозаміщення) розвитку промис-

лових видів діяльності на регіональному рівні.

Перспективи подальших досліджень тотож-

ні встановленим економічним проблемам роз-

витку промислового виробництва у Західному 

регіоні і в Україні.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ УКРАИНЫ

Проведена оценка состояния и результатов деятельности 

промышленных предприятий в Украине и областях За-

падного региона по основным показателям в течение 

2010—2015 гг. Определены основные положительные и 

негативные экономические тенденции развития промыш-

ленной деятельности, экономические проблемы функ-

ционирования и развития промышленного производства 

на современном этапе. Предложены меры по обеспе че-

нию и повышению уровня конкурентоспособности оте-

чественного промышленного производства в условиях 

свободной торговли между Украиной и Европейским 

Сою зом.
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ECONOMIC PROBLEMS OF WESTERN UKRAINE 

INDUSTRIAL PRODUCTION

In the article had been assessed status and performance of 

industrial enterprises in Ukraine and the regions of Western 

Region for the main indicators by 2010-2015; had been given 

the main positive and negative economic trends of industrial 

activities and the basic economic problems of the industry 

today; had been proposed measures to improve the compe-

titiveness of domestic industrial production in a free trade 

area between Ukraine and the European Union (EU) by the 

authors.
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ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО

Вступ. У сучасному динамічному світі практично жодна країна не 

залишається осторонь інтеграційних процесів. Наразі можна стверд-

жувати, що інтеграція є своєрідною «відповіддю» на «виклики» 

глобалізації (а точніше — глобальної конкуренції), тобто процесом 

зближення, об’єднання окремих економічних суб’єктів або держав 

з метою виживання, протистояння чи конкурентної боротьби з ін-

шими глобальними гравцями в економічному середовищі. Головні 

мотиви політичної та економічної інтеграції легко пояснити тим, 

що об’єднанням легше протидіяти конкурентам. З цією метою і 

формуються національні геоекономічні моделі, які створюють біль-

шість для виживання у жорсткій конкурентній боротьбі.

Будівництво динамічної та інтегрованої у сучасні міжнародні 

структури української держави, успішне просування шляхом реформ 

неможливі без урахування геополітичних, глобальних і регіональних 

реалій. Проблема вибору ефективної національної геоекономічної 

моделі, тобто схеми побудови механізмів співробітництва з іншими 

країнами, є однією з ключових для динамічного розвитку держав. 

Виходячи з цього, а також враховуючи своє об’єктивне місце в між-

народному співтоваристві, реальне оточення й рівень розвитку, різні 

країни обирають прийнятний для себе інтеграційний алгоритм, не-

обхідне модульне співвідношення тих або інших геостратегічних на-

прямів зовнішньої орієнтації. 

Однак вироблення чіткої та послідовної стратегічної лінії, визна-

чення прийнятних тактичних методів розв’язання кардинальних за-

вдань розвитку України істотно ускладнені парадоксальним і небез-

печним дисбалансом зовнішніх чинників. Мова йде про суперечність 
© О.В. ПЕРЕПЕЛЮКОВА, 

     О.В. ДЕНИСЮК, 2016

Ключові слова: регіон, гео-

політика, стратегія, еко но-

міч ний розвиток, по тен ціал.

Розглянуто сучасний стан геополітичної ситуації в країні. Проаналізовано основні 

стратегічні вектори розвитку інтеграційних процесів на регіональному рівні. Ви-

окремлено основних стратегічних партнерів на міжнародному рівні серед країн ЕС. 

Визначено основні пріоритетні напрями розвитку України з урахуванням розвитку 

країн світу. Було визначено, що для того, щоб Україна змогла найповніше реалізува-

ти свій геоекономічний потенціал у євразійському просторі й набути статус дер-

жави — субрегіонального лідера, необхідно підвищити ефективність факторів роз-

витку держави, а також забезпечити їх комплексний розвиток, що дасть змогу 

досягти позитивного інтегрального результату і синергетичного ефекту.

УДК 330.101

О.В. ПЕРЕПЕЛЮКОВА, канд. екон. наук, науковий співробітник

Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м.Київ

О.В. ДЕНИСЮК, канд. екон. наук, викладач кафедри бухгалтерського обліку 

Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця

ГЕОЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ 
ТА ЇЇ РЕГІОНАЛЬНО-ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ



41ISSN 1681-6277. Економіка та право. № 2 (44), 2016

Геоекономічна стратегія України та її регіонально-інтеграційні пріоритети

між дедалі більш прозахідним зовнішньопо лі-

тичним, військово-стратегічним курсом краї-

ни та її жорсткою, значною мірою односто-

ронньою економічною залежністю від Росії, 

взагалі від відносин за східним вектором — із 

блоком країн СНД. Можна вважати, що ця 

залежність значною мірою є енергетичною, а 

це означає, що з підвищенням ефективності 

комплексу відтворення така залежність має бу-

ти подоланою. 

Проте,  по-перше, це є справою часу, а по-

друге, мають значення й наявні виробничо-

технологічні зв’язки, перспективи розвитку ви-

робничої кооперації. 

Інтеграція різних держав передбачає розроб-

ку і досягнення узгоджених цілей і завдань, 

дотримання спільних принципів щодо різних 

аспектів економічного, політичного, соціаль-

ного, екологічного життя. Країна, яка має на-

мір долучатись до інтеграційних процесів, по-

винна чітко усвідомлювати можливість пев них 

поступок національними інтересами на ко-

ристь загальних інтеграційних цілей, зберіга-

ючи при цьому свою самоідентичність.

Однак процесу зовнішньої інтеграції (об’єд-

нання з іншими країнами) повинен переду-

вати процес внутрішньої інтеграції — визна-

чення єдиних геоекономічних пріоритетів се-

ред економічних, політичних еліт і громадян 

держави в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У най-

ширшому розумінні геоекономіка є новою 

гео політикою, спрямованою на розробку і вті-

лення стратегії розвитку держави у глобалі-

зованому світі, досягнення лідерських позицій 

у регіоні або світі за рахунок переважно еко но-

мічних інструментів. Розробкою геоекономіч-

них доктрин як проектування та формування 

просторових структур економіки, визначення 

основних принципів геоекономічного підходу 

до формування стратегії розвитку національ-

ного господарства займаються вчені різних 

країн. Серед сучасних зарубіжних дослідників, 

які вивчають проблеми геоекономіки, варто 

відмітити Ж. Атталі, Д. Гартена, Е. Люттвака, 

П. Лоро, П. Савона, К. Жанна, Ф.Б. Рочча. Ро-

сійські вчені В. Дергачов, Е. Кочетов, О. Не-

клесса, М. Пивоварова, В. Рогов, Ю. Хромов, 

Ю. Шишков досліджують формування стра-

тегії розвитку національної економіки та за-

безпечення економічної безпеки у геоеконо-

мічній парадигмі. Проблемам геоекономіки, 

розробці її теоретичних основ в Україні при-

свячені дослідження О. Дашевської, М. Кос т-

риці, В. Новицького, В. Семиноженка, Д. Сте-

ченка та ін. [1].

Постановка завдання. Метою статті є визна-

чення інтеграційних векторів розвитку й гео-

економічних пріоритетів України та визна-

чення потенційних партнерів у міжнародних 

об’єднаннях.

Результати дослідження. Сучасні геоеконо-

мічні системи — просторові економічні сис-

теми (регіони), що формуються та розвивають-

ся як елементи глобальної економіки, одно-

часно є і суб’єктами і об’єктами економічної 

експансії. Вирішальне значення мають не роз-

міри території, а обсяг, інтенсивність, взаємо-

дія внутрішньої та зовнішньої економічної ді-

яльності, характер управління цими системами. 

Щоб не залишитися на периферії сучасного 

економічного простору, країні необхідно ви-

значити власне геоекономічне місце. Розта-

шування на геоекономічній мапі світу зале-

жить від того, наскільки соціальні організми 

зможуть протистояти процесам глобалізації, 

не створюючи тіньову економіку і борючись із 

корупцією. Головною проблемою забезпечен-

ня економічної безпеки для країн з розвине-

ною промисловістю є забезпечення конкурен-

тоздатності економіки на різних рівнях, перш 

за все, на геоекономічному. Саме тому геоеко-

номіка викликає структурні зміни, як інсти-

туційні, так і регіональні, упровадження яких 

необхідне для забезпечення безпечного роз-

витку національної економіки [2, С. 7—9]. 

Українську геостратегію визначають на сьо-

годні три основні парадигми, взаємодія яких 

і складає конфігурацію зовнішньополітичних 

орієнтацій країни: євразійська, євроатлантич-

на та південно-східна. Усі вони мають досить 

глибокі історичні корені і зумовлені геогра-

фічним розташуванням України, що свідчить 

про їхню об’єктивність та значимість для іс-

нування держави. У суспільній думці триває 

бо ротьба між прихильниками західного (євро-

атлантичного) і північно-схід но го (євразій-

ського) геополітичних напрямів. Визначення 

національного інтересу України в цьому пи-

танні є стратегічним вибором. Сформоване в 

нашу добу рішення позначиться на долі дер-

жави в майбутньому. Радикальні по зиції що-

до визначення зовнішньополітичних пріори-

тетів не завжди адекватні сучасним процесам 
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у міжнародній політиці. У теперішній ситуації 

не доцільно обмежувати участь України у сві-

тових процесах лише вибором проросійської 

чи прозахідної орієнтації.

Якщо ми намагатимемося зорі єнтувати наш 

зовнішньополітичний курс згідно з уявлення-

ми про «поляризований» світовий простір, то 

є небезпека потрапити в полон колишніх сте-

реотипів: вибір того чи ін шого «полюса» як 

певної точки зовнішньополітичних орієнтацій 

означає або відповідну конфронтацію з ін-

шим полюсом, або необхідність балансувати 

між різними полюсами. Це означає також ви-

знання себе периферійною державою, яка ні-

коли не спроможеться мати власну зовнішньо-

політичну лінію. Отже, ця ме тафора фактично 

нав’язує старі стереотипи конфронтаційного 

мислення, незважаючи на те, у якій саме пло-

щині проходитиме вісь протистояння [3].

Реальність є значно складнішою, аніж це 

зда ється з погляду класичної геополітичної 

схе ми протистоянь. Усі геополітичні схеми 

відбивають певні реалії сучасного світу, але 

як абстрактні понятійні конструкції їх варто 

сприймати з деякими застереженнями. На 

наш погляд, побудова сучасного геополітич-

ного простору значною мірою визначена існу-

ванням ліній напруги, що складаються між 

сферою реального світового економічного і 

політичного порядку, де панує закон і міжна-

родне право, у якому пріоритетними є права 

людини, і тією реальністю, що їй протистоїть 

у вигляді беззаконня, численних локальних 

конфліктів, сил кримінального ґатунку, еко-

логічної кризи, економічної неспроможності 

ряду країн тощо — усе те, що несе загрозу без-

пеці, стабільності та розвиткові людської ци-

вілізації. 

Отже, саме у цьому сенсі можна вести мову 

про основну вісь конфронтації в сучасному 

світі. Протидія силам хаосу є найваж ливішим 

пріоритетом кожної держави, відповідно до 

цього й вибудовується подальша система її зов-

нішньополітичних орієнтацій, тривають по-

шуки партнерів і союзників. Згідно з цією по-

зицією набувають реального змісту різні век-

тори зовнішньої політики країни.

Проблема геополітичного вибору може бути 

поставлена не тільки у площині багатовек-

торності, але також і в аспекті двосторонніх 

взаємин з окремими країнами світу. У зв’язку 

із цим виникає питання «стратегічного парт-

нерства», яке нині виглядає досить заплута-

ним, оскільки ми часто зараховуємо до рангу 

«стратегічних партнерів» ті держави, з якими 

у нас існують просто добрі стосунки. Іноді ми 

маємо на увазі швидше потенціал розвитку 

взаємин, аніж реальний стан речей. Вибір стра-

тегічно важливих партнерів — це питання 

ефективності нашого включення в наявну сис-

тему розподілу функцій і ролей у сучасному 

геополітичному просторі. Точніше кажучи, Ук-

раїна ще не має реальних і надійних страте-

гічних партнерів серед країн світу. Їх пошук і 

визначення, розвиток потенціалу взаємин до 

такого рівня — це тривалий і складний процес, 

який залежить від багатьох чинників. Сто-

сунки стратегічного партнерства передбача-

ють високий ступінь взаємозацікавленості як 

у геоекономічному, так і в геостратегічному 

ракурсах [4].

Україна є потужною транскордонною дер-

жавою. Цей статус визначається двома осно-

вними характеристиками [5]:

1) наша країна має спільні кордони з багать-

ма державами світу — Росією, Білоруссю, Руму-

нією, Молдовою (разом із Наддністрянщиною), 

Угорщиною, Словаччиною, Польщею, з яких чо-

тири країни є членами Європейського Союзу;

2) в Україні на зовнішній кордон держави 

виходить більша частина (20 із 27) обласних 

адміністративно-територіальних суб’єктів, на-

приклад: Чернігівська, Сумська, Харківська, 

Херсонська, Запорізька, Миколаївська, Іва но- 

Фран ківська, Одеська, Закарпатська, Черні-

вецька, Рівненська, Житомирська, Київська, 

Львівська, Вінницька, Волинська області; 

3) важливими складовими української те-

риторії є два морських ареали, а саме Чорне та 

Азовське моря, завдяки яким геоекономічний 

потенціал України суттєво зростає. Чорне мо-

ре є євразійською брамою до Середземно-

мор’я, відповідно до країн Північної Африки і 

далі вглиб цього неймовірно багатого конти-

ненту. Окрім того, Чорне море через Грузію 

виводить нас до країн Південної Азії (Індія, 

Бангладеш, Пакистан та ін.), які володіють ве-

личезними природними ресурсами і місткими 

внутрішніми ринками з необмеженим потен-

ційним попитом.

Геополітичне (географічне, культурне, кон-

фесійне) положення України невідворотно ро -

бить її складовою європейського, а відтак і єв-

разійського простору, тож вона мусить посісти 
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в ньому належне геоекономічне місце й віді-

гравати відповідну геоекономічну роль. Гео-

економічний статус України визначається ен-

догенними та екзогенними чинниками. До 

ендогенних факторів впливу потрібно віднес-

ти рівень економічного розвитку, масштаби, 

стан і якість ресурсного потенціалу, а також 

визначені державою геоекономічні пріорите-

ти і стратегію розвитку країни.

Стратегічно важливим напрямом нашої зов-

нішньої політики є також південний вектор, у 

рамках якого Україна розвиває перспективні 

відносини з країнами Чорноморсько-Кас пій-

ського регіону, Східної, Центральної і Пів-

денної Азії, країнами АТР. На цьому напрям-

ку Україна знаходить нові можливості для 

власної зовнішньополітичної та еконо мічної 

активності, залучає до співпраці нових пер-

спективних партнерів України, стає важливою 

ланкою у проектах розвитку євроазіатської 

системи транспортних і енергетичних ко му ні-

кацій. У своїй зовнішньополітичній діяльності 

вона враховує і факт переміщення центру ва-

ги світової економіки в Азіатсько-Тихо океан-

ський регіон. Робота над концептуальними за-

садами нашої стратегії в цьому просторі ще не 

завершена, а практичні проблеми, які тут ви-

никають, вимагають нетривіальних підходів і 

рішень [6].

Розташування України в південно-східній 

частині Європи, в місці перетину трьох вели-

чезних геополітичних масивів — Євроатлан-

тичного, Євразійського та Ісламського, ство-

рює унікальний трансцівілізаційній простір. 

У цьому вбачаються не лише певні переваги, 

але і величезні проблеми. У будь-якому ви-

падку таке розташування є визначальним для 

до лі України як держави. Визначення націо-

нальних інтересів України та активізація зу-

силь у зовнішньополітичному вимірі відбува-

ється на трьох рівнях: глобальному, регіональ-

ному і локальному [7].

На глобальному рівні можливості України 

стали вкрай обмеженими після того, як вона 

поз бавилася ядерної зброї і значно знизила 

свій військовий і економічний потенціали. 

У ре зультаті геостратегічної програми Україна 

на цьому рівні виступає як об’єкт тиску з боку 

глобальних сил — США і міжнародних фі нан-

сових структур, з одного боку, Російської Фе-

дерації, яка зберігає статус світової вій ськової 

стратегічної держави, — з іншого. Україна на 

глобальному рівні може зберігати свій геопо-

літичний статус як суб’єкт, якщо балансувати-

ме між інтересами світових лідерів в очікуван-

ні сприятливої для себе ситуації. У ході балан-

сування можливі такі лінії поведінки держави: 

політика інтеграції з європейськими струк-

турами, посилення стратегічної співпраці з 

США, розвиток рівноправного партнерства з 

РФ, але, зрозуміло, більш ефективний вихід 

держави з геостратегічної ізоляції можливий 

насамперед шляхом повної структурної мо-

дернізації економічного потенціалу України 

та отримання статусу впливового регіонально-

го партнера.

Україна як повноцінний і великий геоеко-

номічний суб’єкт євразійського простору має 

необхідні й достатні підстави для здійснення 

зворотного впливу на процеси трансформації 

та формування нових векторів впливу та інте-

грації у цьому мегарегіоні.

Територія України є місцем перетину євра-

зійської геоекономічної системи координат 

Північ — Південь (меридіан) і Захід — Схід 

(паралель). Як відомо, геоекономічний вектор 

Захід — Схід добре розбудований та інтен сив-

но функціонує останні дві тисячі років. Вод-

ночас геоекономічний вектор Північ — Пів-

день, що традиційно мав назву торговельного 

шляху «із варяг у греки», Євразія сотні років 

не використовує як джерело свого процві тан ня. 

А це такий наймогутніший геоекономічний 

ресурс — Балто-Чорноморсько-Кас пій ський. 

Нинішній етап розвитку євразійських країн є 

досить сприятливим для відновлення потен-

ціа лу зазначеної осі у формі балто-чор но мор-

сько-каспійського партнерства. Цей гео еко но-

мічний проект може бути особливо вигідний 

для Ук раїни і Польщі, які є елементами Балто-

Чорноморської гео еко но міч ної системи.

Що ж стосується паралелі Захід — Схід, то її 

геоекономічний потенціал, по суті, повністю 

розкритий для України і не має нових пер-

спектив. Єдине, що необхідно зробити в рам-

ках цього вектора, — досягти збалансованих, 

взаємовигідних відносин із Російською Фе-

дерацією, позбавлених елементів будь-якого 

диктату чи тиску. Україна є геополітично опо-

рною (geopolitical pivot), тому що саме її іс-

нування як незалежної країни допомагає 

трансформувати Росію. Без України Росія пе-

рестає бути євразійською імперією. Тому ук-

ра їнсько-російські стосунки необхідно вибу-
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довувати на основі принципу мирного спів-

існування, не допускаючи втягнення України 

в євразійський простір за допомогою політики 

економічної експансії з боку Росії.

Також країна володіє одним із найпотуж ні-

ших на євразійському просторі транзитних по-

тенціалів. При транспортуванні товарів терито-

рію нашої держави практично не може оминути 

жодна країна — чи то на Півночі, Півдні, Заході 

або Сході. Геоекономічний простір України 

просякнутий різними транспортними система-

ми, які мають транзитний ха рак тер і транскон-

тинентальні параметри. Транс портними кому-

нікаціями, прокладеними по території нашої 

країни, товари та ресурси рухаються з Європи 

в Азію та у зворотному нап рямку. Україна має 

унікальні нафто- та газоносні транспортні ар-

терії, газові сховища, значну кількість аеро-

дромів, досить розвинуту систему залізничного 

транс порту, розгалужену мережу автомобільних 

шляхів, гарні морські й річкові порти, транс-

портно-пропускні пункти по всьому периметру 

державних кордонів. До того ж територією Ук-

раїни пролягає важлива водна артерія — Дніп-

ро. Якщо його з’єднати каналом із Даугавою 

(Литва), то можна створити унікальний водний 

шлях Балтійське море — Чорне море. Тоді буде 

утворений новий геоекономічний ресурс стра-

тегічного рівня, де безпосередньо будуть задія-

ні Україна, Білорусь і Литва.

Для того щоб Україна змогла найповніше 

реалізувати свій геоекономічний потенціал у 

євразійському просторі й набути статус дер-

жа ви — субрегіонального лідера, необхідно 

підвищити ефективність усіх перелічених ви-

ще факторів, а також забезпечити їхній комп-

лекс ний розвиток, що дасть змогу досягти по-

зитивного інтегрального результату та синер-

гетичного ефекту.

Висновки. Теоретичною основою прак тич-

них рішень у галузі інтеграційних процесів є 

теорії зовнішньої торгівлі, глобалізації та ре-

гіоналізації, які в сучасних умовах входять у 

предметне поле досліджень геоекономіки. Ці 

питання достатньо добре розроблені для еко-

номік з подібними рівнями розвитку. Проте 

пошук управлінських рішень щодо входження 

України до ЄС або інших інтеграційних струк-

тур з різним економічним розвитком країн зу-

мовлює необхідність появи спеціальних тео-

ретичних розробок, які й повинні стати тема-

тикою подальших досліджень.

Виходячи з міжнародних порівнянь та кон-

курентних позицій у світовому господарстві, 

економічна система України за своїм наявним 

станом тяжіє до пострадянських неефектив-

них економік сировинного типу з обтяжливим 

інституційним середовищем та корупційним 

апаратом.

Інтеграційна взаємодія у середовищі одна-

ково слабких країн не створює стимулів со-

ціально-економічного розвитку, а тому не мо-

же розглядатись як геоекономічний пріоритет 

для нашої держави.

Європейський вектор інтеграції треба роз-

глядати як орієнтир для здійснення реформ, 

спрямованих на реалізацію конкурентних мож-

ливостей України. Сприяти цьому мають пе-

редусім зміни в інституційному середовищі, 

що повинні стати напрямом подальших нау-

кових досліджень.
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УКРАИНЫ И ЕЕ РЕГИОНАЛЬНО-

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Рассмотрено современное состояние геополитической 

ситуации в стране. Проанализированы основные страте-

гические векторы развития интеграционных процессов 

на региональном уровне. Выделены основные стратеги-

ческие партнеры на международном уровне среди стран 

ЭС. Определены основные приоритетные направления 

развития Украины с учетом развития стран мира. Опре-

делено, что для того, чтобы Украина смогла наиболее 

полно реализовать свой геоэкономический потенциал в 

евразийском пространстве и приобрести статус государ-

ства — субрегионального лидера, необходимо повысить 

эффективность факторов развития государства, а также 

обеспечить их комплексное развитие, что позволит до-

стичь положительного интегрального результата и си-

нергетического эффекта.
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GEOECONOMIC STRATEGY FOR UKRAINE 

AND ITS REGIONAL-INTEGRATION PRIORITIES

The article reviews the current state of the geopolitical situa-

tion. The basic strategic vectors of development of integration 

processes at the regional level. Thesis there is determined the 

main strategic partner at the international level among EU 

countries. The main priority directions of Ukraine with the 

development of the world. It was determined that in order to 

Ukraine could fully realize their geo-economic potential in 

the Eurasian space and acquire status — sub-regional leader, 

you need to increase the effectiveness of state factors and 

ensure their comprehensive development, which will help 

achieve a positive outcome and integrated synergistic effect.

Key words: region, geopolitics, strategy, economic develop-
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ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО

Вступ. Реформи щодо децентралізації влади в Україні передбачають 

передачу значних повноважень від державних органів органам міс-

цевого самоврядування. Це стосується і порядку фінансування ре гіо-

нів, що посилює економічні ризики в частині формування бюдже-

тів і створює загрози щодо реалізації програм їхнього розвитку. 

Сучасні реалії ведення підприємницької діяльності в Україні — по-

літична нестабільність, кризові ситуації, неузгодженість і недоско-

налість правової бази, відсутність науково обґрунтованої програми 

економічних реформ з урахуванням специфіки діяльності регіонів, 

криміналізація бізнесу — обумовлюють необхідність створення сис-

теми регіональної економічної безпеки. Це багатоскладова система, 

невід’ємною частиною якої є податкова безпека, яка має не тільки 

реалізовувати законодавчо встановлені норми та правила оподатку-

вання, контролювати додержання податкового законодавства, а й за-

безпечувати податкову оптимізацію в умовах постійно змінюваного 

податкового середовища, містити ефективні інструменти управління 

податковими ризиками.

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Сучасні проблеми 

економічної безпеки є предметом наукових досліджень широкого 

кола зарубіжних та вітчизняних учених. У зарубіжній літературі пи-

тання економічної безпеки розглянуто переважно в межах проблем 

менеджменту та аналізу наслідків управлінських дій [1—3]. Вітчиз-

няні розробки присвячено формуванню підходів до розуміння сут-

ності економічної безпеки суб’єктів господарювання, її оцінюванню, 

дослідженню напрямів захисту від загроз [4—6]. Разом із цим існує 

низка невирішених питань, зокрема щодо розробки регіональної по-

даткової політики, оптимізації оподаткування, інформаційного за-

безпечення розрахунку податків, формування партнерських взаємо-

відносин підприємств з органами державної податкової служби та © В.І. ЧИЖ, 2016

Ключові слова: регіон, по-

дат кова система, адмініс т ру-

вання податків, еко но міч на 

безпека.

Обґрунтовано необхідність використання податкового адміністрування в ре гіо нах 

в умовах децентралізації влади для забезпечення економічної безпеки регіону. 

Встановлено різниці між адмініструванням податків державою та регіональним 

податковим адмініструванням. Надано визначення такого адміністрування та 

розроблено його концепцію.
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Податкове адміністрування як спосіб забезпечення економічної безпеки регіону

досягнення балансу інтересів органів влади 

і платників податків. Вирішити ці питання 

можна за допомогою регіонального податко-

во го адміністрування, теоретичні основи яко-

го знаходяться нині за межами наукових ін те-

ресів. Використання регіонального податко-

вого адміністрування забезпечує планування 

податків, усуває загрози порушення податко-

вого законодавства та фінансових санкцій, що 

сприяє економічній безпеці як суб’єктів гос-

подарювання, так і регіону в цілому.

Постановка завдання. Метою даного дос лі д-

жен ня є встановлення різниці між адмініст-

руванням податків державою та регіональним 

податковим адмініструванням як способом за-

безпечення економічної безпеки регіону.

Основний матеріал і результати. Економічна 

безпека регіону має відповідати двом умовам: 

зберігати його економічну самостійність і за-

безпечувати можливість подальшого розвитку. 

За таким підходом податкова система суттєво 

впливає на економічну безпеку регіону та є її 

невід’ємною функціональною складовою.

Існує макроекономічна закономірність: чим 

вище рівень податкових вилучень, тим нижчі 

темпи економічного зростання. Відповідно, 

чим нижче податкове навантаження, тим біль-

ші мож ливості економічного зростання, як на 

мікро-, так і на макрорівнях. Класична фор-

мула ефективного оподаткування містить чо-

тири компоненти: фіскальний, економічний 

(розподільний), керуючий (планувальний, 

конт рольний, регулювальний), інформацій-

ний. По даткова система України є інститутом 

суспільних відносин, що перебуває у стані 

формування та постійних змін. Ці зміни впли-

вають на економічну безпеку регіонів.

Податкову безпеку регіону забезпечує такий 

стан системи оподаткування у сукупності її 

зв’язків, що характеризує здатність до стій-

кості і розвитку в умовах загроз та інших 

важко прогнозованих змін. Суть податкової 

безпеки реалізується у системі її критеріїв і 

показників. Треба зазначити, що критерії по-

даткової безпеки вступають у протиріччя з по-

зиції держави та підприємства. Критерій по-

даткової безпеки держави є оцінкою стану 

оподаткування з погляду виконання основних 

функцій податків. Основним критерієм по-

даткової безпеки держави є поєднання ста-

більності і максимуму податкових надходжень 

до бюджету країни. З позицій підприємства 

оподаткування не повинно створювати загроз 

його діяльності.

Запобігання загрозам у фінансово-кредит-

ній і бюджетно-податкових сферах створюють 

економічну безпеку як держави, так і суб’єктів 

господарювання. Податкова безпека припус-

кає реалізацію законодавчо затверджених норм 

і правил оподаткування, податкового плану-

вання і прогнозу, а також контролю за дотри-

манням податкового законодавства державою. 

Практика реформування податкової системи 

показує безперспективність спроб усунення 

недоліків податкової системи шляхом внесен-

ня окремих змін, не зв’язаних єдиною програ-

мою. Тільки проведення регіональної подат-

кової політики, спрямованої на досягнення 

балансу інтересів держави і платника податків, 

на внесення змін до чинного законодавства і в 

нормативно-методичні матеріали, на модерні-

зацію системи податкового управління із за-

стосуванням нових інформаційних платформ і 

сучасних систем ведення технологічних про-

цесів можуть забезпечити вирішення вказаної 

проблеми.

Економічна безпека держави безпосередньо 

пов’язана з безпекою податкової системи, що 

є її найважливішою складовою, і недотриман-

ня якої веде до економічних і соціальних заг-

роз. Це, перш за все, — вивіз капіталу, наяв-

ність «тіньової» і «сірої» економік, уникнення 

податків, так звані податкові недоїмки, про-

рахунки оподаткування у сфері природоко-

ристування. Податкова безпека містить такі 

складові: юридичну, адміністративну, ор га ні-

за ційно-структурну, інформаційно-ана лі тич ну, 

професійно-посадову, фізичну. Вказані ком-

поненти, наявність загальних умов і чинників 

ставлять поняття податкової безпеки у ряд 

перспективних напрямів оптимального уп рав-

ління економічною безпекою регіонів. Даний 

напрям є комплексом науково-прак тичних по-

даткових сфер: податкового управління, м е-

тодології планування і контролю, використан-

ня сучасних математичних підходів на основі 

інформаційних технологій, захисту податкової 

інформації.

Податкове управління, оформлене норма-

тивними і законодавчими актами, визначаєть-

ся як адміністрування податків. Зазвичай ад-

міністрування податків використовують у сис-

темі державного управління податками, і воно 

забезпечує реалізацію податкової політики 
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держави. Адміністрування податків є осно во-

положним в сфері взаємин представників по-

даткових служб і платників податків, створен-

ня процесів податкового управління і їхнього 

правового оформлення, систем, технологій і 

засобів планово-аналітичного і контрольного 

забезпечення, а також у здійсненні інформа-

ційної взаємодії зі сторонніми організаціями, 

з урахуванням достатності захисту податкових 

відомостей на всіх рівнях. 

У сучасній літературі немає єдиного підходу 

до визначення поняття податкового адмініст-

рування. Так, в одних джерелах під податковим 

адмініструванням розуміють основну функцію 

управління, що включає планування, органі-

зацію, облік, контроль, в інших — науку, яка 

формулює принципи ефективного управління 

податковою системою в конкретних соці аль но- 

еко номічних умовах і суспільно-політичних 

обставинах, оцінює податкову систему за пев-

ними теоретичними критеріями. За такої ін-

терпретації податкове адміністрування стає 

ідентичним поняттю податкового менеджмен-

ту. Існує також визначення податкового (фіс-

кального) адміністрування як державної політи-

ки. Це дії владних і управлінських структур, за 

допомогою яких наявні фінансові ресурси у 

певних пропорціях розподіляються через ме-

ханізм оподаткування між приватним і пуб-

лічним секторами економіки, між державою й 

населенням, а уряд за рахунок таких дій реалі-

зує свої функції. Таке широке розуміння адмі-

ністрування є виправданим, проте, розглядаю-

чи податкове адміністрування, доцільно акцен-

тувати увагу на його специфічних особливостях, 

притаманних адмініструванню податків, зборів 

і платежів державою та регіональному податко-

вому адмініструванню.

Удосконаленням податкових відносин на 

рівні держави покликане займатися державне 

адміністрування податків, яке можна визначи-

ти як постійний процес управління оподатку-

ванням. Суспільство приймає у законодавчо-

му порядку ту або іншу податкову концепцію і 

закріплює її законодавчими і нормативними 

актами залежно від рівня економічного благо-

получчя і ступеня політичної зрі лості, остільки 

адміністрування податків починається зі змі-

ни законодавчих форм.

У процесі регіонального адміністрування по-

датків необхідно забезпечити нову якість по-

даткових відносин, що додає їм товарний ха-

рактер. Це, по-перше, легкість, зрозумілість, 

простота сплати податку, його привабливість 

і зручність з погляду платника податків — на 

противагу ухиленню від оподаткування і здій-

сненню незаконної підприємницької діяль-

ності. По-друге, — підвищення прозорості 

дер жавних витрат і якості послуг, їх еконо-

мічності і ефективності. Важливо визначити 

правильний момент у здійсненні податкових 

відносин — стягування податку, введення 

любих змін в оподаткування за даних еко-

номічних умов.

Для держави як монополіста у сфері про-

позиції податку (як товару) конкурентом є «ті-

ньова» економіка. Тому у регіональній подат-

ковій політиці необхідно враховувати, що буде 

вигідніше підприємцеві: платити податки за 

новими вимогами, користуючись послугами 

державних консультантів, або ж ця система 

настільки складна, а ставки податку такі вели-

кі, що, ризикуючи свободою і не безпекою ма-

теріальної відповідальності, він піде в «тінь». 

Конкуренція так само неминуча у сфері на-

дання консультаційних послуг щодо податко-

вого планування: чи зможуть подат кові чинов-

ники задовольнити всім запитам платників 

податків або ж цю нішу займуть при ватні спе-

ціалізовані фірми, що відберуть у держави до-

датковий дохід.

Останнім часом багато уваги приділяють по-

няттю добросовісного платника податків, на-

повнюючи його правовим змістом. Як що мати 

на увазі податкові відносини, то права повин-

ні бути рівні в обох сторін. Це означає, що 

треба говорити і про добросовісного податко-

вого інспектора, але корупційна складова під-

вищується й адміністратив ний тиск у нових 

податкових законопроектах збільшується. 

Податкові органи повинні розуміти і усві-

домлювати економічну реальність податко-

вих відносин: податки для підприємця — це 

витрати, тому його прагнення платити менше 

цілком зрозуміло, обґрунтовано і природно. 

Постає питання: чому підприємець повинен 

зменшувати витрати на паливо, електроенер-

гію, сировину, матеріали, але не скорочувати 

податкові витрати? Мінімізуючи витрати в 

частині сплати податків, підприємець мак-

симізує прибуток. Капіталізація і подальше 

споживання прибутку дозволить збільшити 

базу оподаткування у наступних виробничих 

циклах.
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Чинна система державного адмініструван-

ня податків, спрямована на облік і жорсткий 

контроль платників податків, вже не відпо-

відає сучасним вимогам. Податковий кодекс 

[7] не встановлює чіткого механізму взаємодії 

платника податків і податкового органу у ході 

контрольних заходів, що допускає можливість 

зловживань з боку податківців.

Розвиток теоретичних і методологічних ос-

нов і обґрунтування пріоритетів становлення 

інституту регіонального податкового адміні-

стрування, досяжний у процесі послідовного 

вирішення наступних завдань:

• оцінювання якості і рівнів використання 

потенціалів чинної податкової системи з по-

зицій сучасного інституціоналізму;

• визначення нових напрямів у стратегії ад-

міністрування податків;

• розробка положення з оптимізації адмі-

ністрування податків на основі наукового ана-

лізу вітчизняного і зарубіжного досвіду;

• виявлення сутності поняття «адміністру-

вання податків» і встановлення його взаємо-

зв’язку з поняттям регіональної податкової 

політики, розробка принципів адмініструван-

ня податків і податкової політики, визначен-

ня відмінності між близькими науковими ка-

тегоріями;

• розкриття особливості регіональної ком-

поненти управління податками, оцінювання 

регіонального рівня використання податко-

вого потенціалу і ступеня переваги типу адмі-

ністрування;

• досліджування інформаційного блоку прак-

тики адміністрування податків за типами і сег-

ментами з метою виділення з них найбільш 

прогресивних.

У сучасній практиці вдосконалення дер жав-

ного адміністрування податків заявлено два 

пріоритетних напрями — істотне зниження по-

даткового навантаження й забезпечення чіткої 

регламентації повноважень і дій податкових 

органів. Особливе завдання державного адмі-

ністрування податків полягає у забезпеченні 

стабільності і передбачуваності податкової сис-

теми. Державне адміністрування податків по-

винне не посилювати, а постійно покращува-

ти систему оподаткування у державі.

Проблеми оподаткування, ускладнення по-

даткових процедур і правил, їхня невідповідність 

ринковим відносинам і зв’язкам, необхідність 

забезпечення правової складової оподаткуван-

ня викликають необхідність розробки інших 

форм податкового адміністрування як до по-

даткових органів, так і до платників податків. 

Напрями роботи щодо адміністрування по-

датків представлені у наведеному нижче «Пе-

ре ліку заходів адміністрування податків щодо 

податкових органів і платників податків».

Удосконалення форм і методів податкового 

адміністрування на рівні регіонів у даний час 

є найважливішим завданням модернізації опо-

даткування, яке повинно постійно пересліду-

вати мету приведення до тотожності значень 

суми надходжень до бюджетів різного рівня і 

сум податкових зобов’язань, визначених по-

датковим законодавством. Напрямами удо-

сконалення податкового адміністрування на 

регіональному рівні є:

• створення методології попереднього ана-

лізу з використанням можливостей автома-

тизованої обробки даних;

• боротьба з протизаконним ухиленням від 

податків, здійснюваним шляхом проведення 

ряду господарських операцій готівкою, що не 

враховується в офіційній бухгалтерії;

• проведення заходів по боротьбі з під-

приєм ствами, що спеціалізуються на наданні 

фіктивних послуг, через які здійснюється не-

легальний обіг готівки;

• уведення процедур спеціальної реєстрації 

в податкових органах постачальників, що здій-

снюють виведення коштів у нелегальний на-

явний оборот через укладення фіктивних обо-

рудок на надання послуг;

• автоматизація заходів податкового конт-

ролю, що дозволяє здійснювати 100 % подат-

кову перевірку з високою ефективністю.

Найважливішою передумовою стійкого еко-

номічного зростання регіонів і покращення 

підприємницького клімату у країні є заходи зі 

зниження адміністративних бар’єрів для біз-

несу. Цілі і завдання реалізації передумови 

повинні бути сформульовані в рамках Дер-

жавної податкової доктрини, а методи і за со-

би їхнього вирішення — у загальній концеп-

ції податкової політики і основних напрямах 

розвит ку подат кової системи. У цих докумен-

тах необхідно не тільки позначити і закріпити 

основні шляхи розвитку податкової служби, 

що зачі па ють процес модернізації із удоско-

налення її структури, але і сформулювати умо-

ви, що забезпечують якнайповніше і ефектив-

ніше ви конання покладених на неї чинним 
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законо дав ством завдань з урахуванням тен-

денцій роз витку по датково-бюджетної систе-

ми і на ціональної еко номіки в цілому.

Основні цілі сучасних напрямів модерніза-

ції податкових органів полягають у:

• створенні системи, яка сприяє стабіль-

ному надходженню доходів на основі добро-

вільної сплати податків, скороченню розмірів 

корупції і ухилення від сплати податків;

• зміні пріоритетів роботи податкових ор-

ганів усіх рівнів у напрямі поліпшення обслу-

говування платників податків, розширення 

сфе ри послуг, що надаються ними, за одно-

часного спрощення виконання податкових зо -

бо в’язань;

• створенні податкової галузі, яка б ефектив-

но, справедливо і чесно виконувала законодав-

ство щодо податків і зборів, була б ос нащена 

сучасними системами ведення тех нологічних 

процесів і оперативними засобами управління.

Заходи, що їх виконують нині, спрямовані 

на модернізацію адміністрування податків, 

забезпечують упровадження трьох основних 

принципів:

• повне самонарахування або самодекла-

рування доходів платником податків, що спо-

нукає розвиток податкового адміністрування 

підприємства;

• розвиток системи електронної обробки 

податкової інформації та централізація вве-

дення й обробки даних в інформаційні систе-

ми податкових органів;

• постійне підвищення рівня професійної 

підготовки посадовців податкових інспекцій.

Особливим напрямом у підвищенні ефек-

тивності діяльності податкових органів на 

регіональному рівні є посилення наукового і 

методичного забезпечення комплексного ана-

лізу діяльності платників податків, розробка 

науково обґрунтованих методик визначення 

фактичної податкової бази за непрямими да-

ними, що отримують із різних джерел. Для 

вирішення цієї проблеми необхідно виконати 

роботу з удосконалення системи податкової 

безпеки, аналізування фінансово-госпо дар-

сько го стану платників податків, припинення 

шляхів приховування доходів, заниження по-

даткової бази, «тіньового» обороту товарів (ро-

біт, послуг) і грошових коштів.

Результатом регіонального адмініструван-

ня податків є податкова рівновага, тобто до-

сягнення стійкого балансу між економічними 

Перелік заходів адміністрування податків щодо податкових органів і платників податків

Заходи щодо податкових органів: Заходи щодо платників податків:

• концентрація облікової, рахункової і контрольної роботи по дат-

кових органів у найбільших центрах обробки даних;

• створення єдиного каналу розрахунків по усіх основних видах 

податків;

• розповсюдження партнерських методів роботи з платниками 

податків;

• модернізація роботи податкових органів;

• підвищення якості довгострокового і короткострокового оп-

тимального прогнозу і планування оподаткування;

• удосконалювання податкового управління;

• розвиток інформаційних технологій у податковій системі;

• забезпечення взаємодії сумісних інформаційних систем уп-

равління;

• удосконалення організаційної структури апарату податкових 

органів;

• уніфікація угоди про уникнення подвійного оподаткування і за-

побігання ухиленню від оподаткування відносно податків на дохід 

і капітал;

• створення бази даних податкових загроз;

• розробка регламенту податкових дій і взаємин з платниками по-

датків;

• упровадження досудового податкового розгляду;

• розробка Програми податкової безпеки, регламенту і інструкцій, 

податкових паспортів регіонів;

• моделювання системи оподаткування на всіх її життєвих циклах

• створення справедливої системи оподатку-

вання;

• ефективність податкової системи повинна 

визначатися не витратами на стягування по-

датків, а збільшенням приросту економіки і 

поліпшенням якості життя платника податків;

• затвердження порядку процедур і напрямів 

удосконалення податкового контролю;

• чітке забезпечення «прозорості» і «поворот-

ності» державних витрат і розширення форм 

суспільного контролю;

• удосконалення партнерських взаємин плат-

ника податків і держави, відносин співпраці;

• установлення рівних заходів відповідальнос-

ті за ідентичні за характером податкові право-

порушення;

• гарантія підтримки тієї підприємницької 

діяльності, яка надає суспільно-необхідні пос-

луги;

• захист податкової інформації;

регламентація податкових дій і взаємин з по-

датковими органами;

• неухильне дотримання прав і обов’язків 

платників податків;

• забезпечення хеджування податкових ризиків
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(зок рема фіскальними) інтересами держави, з 

одного боку, і оптимальною величиною по-

даткового навантаження на суб’єкти господа-

рювання — з іншого. Ефективна податкова 

політика означає створення оптимальної на-

ціональної податкової системи, яка, забезпечу-

ючи фінансовими ресурсами потреби держави 

і регіонів, не повинна знижувати стимули плат-

ника податків до підприємницької діяльнос ті, 

одночасно зобов’язуючи його до постійного 

пошуку шляхів підвищення ефективності гос-

подарювання. Така політика повинна на три-

валу перспективу орієнтувати податкову сис-

тему на оптимальне податкове навантаження. 

Проблеми адміністрування податків необхід-

но вирішувати у процесі взаємодії та діалогу 

виконавчих органів, інститутів, суспільних 

організацій і наукового співтовариства.

Удосконалення регіонального адміністру ван-

ня податків є не тільки потенційним резервом 

для подальшого зниження податкового тяга-

ря, але полягає у забезпеченні рівності конку-

рентного режиму для добросовісних платни ків 

податків.

Податки в ідеалі не повинні впливати на ви-

бір економічних рішень суб’єктів підприєм-

ницької діяльності регіону та істотно змінюва-

ти філософію бізнесу. На практиці ж податки 

як найпотужніший інструмент економічного 

регулювання втручаються у сферу стратегічних 

рішень, нерідко вимушуючи кардинально мі-

няти тактику дії підприємства. Серйозні рі-

шення ніколи не ухвалюються без урахування 

податків і управління ними. Навіть якщо по-

датки не визначають основної стратегії під-

приємства, їх потрібно своєчасно і правильно 

обчислювати, а також уживати заходи що до 

їхньої оптимізації. Відома позиція платників 

податків — «якщо не платити податки стає 

неможливим, то треба платити якомога мен-

ше» — заснована на праві всіх суб’єктів госпо-

дарювання зменшувати свої податкові зобо-

в’я зання будь-якими, не забороненими зако-

ном, способами. Податкове адміністрування 

підприємства має увійти у практику господа-

рювання всіх суб’єктів господарювання у ре-

гіоні та підтримуватися органами місцевого 

самоврядування. У даному дослідженні регіо-

нальне податкове адміністрування розглянуто 

як спосіб забезпечення податкової безпеки 

регіону, шляхом сукупності дій органів місце-

вого самоврядування щодо балансування на-

магань держави та можливостей су б’єкта гос-

подарювання відносно нарахувань і стягнень 

податкових платежів. З точки зору економіч-

ної безпеки, це — система управління подат-

ковими потоками регіонів шляхом викорис-

тання науково обґрунтованих ринкових форм 

і методів, а також ухвалення управлінських 

рішень щодо податкових доходів і податкових 

витрат. 

Податкове адміністрування на рівні регіонів 

повинно стати функціональною підсистемою 

уп равління, яка має передбачати податкові ри-

зики, уникати їх або мінімізувати наслідки. 

Ефективне податкове адміністрування регіону 

у системі його економічної безпеки, на наш 

погляд, має базуватися на такій концепції 

(рисунок). 

Запропонована концепція містить мету по-

даткового адміністрування підприємства, йо го 

Концепція регіонального податкового адміністрування 
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головні завдання з позиції податкового ме-

неджменту, способи досягнення мети та ін-

струменти її реалізації.

Висновки. Запропоновані підходи до регіо-

нального податкового адміністрування як спо-

собу забезпечення його податкової безпеки доз-

волять значно підсилити регулювальну здат-

ність оподаткування у справі забезпечення 

економічної безпеки і стійкості як держави в 

цілому, так і окремих суб’єктів господарської 

діяльності. У процесі податкового адміністру-

вання як способу забезпечення податкової без-

пеки регіону здійснюється вибір такого ва-

ріанта управлінських дій, за якого прибуток 

суб’єктів підприємницької діяльності регіону 

наближається до максимуму, а ризики діяль-

ності у сфері оподаткування — до мінімуму. 
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НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

Обоснована необходимость использования налогового 

администрирования в регионах в условиях децентрали-

зации власти для обеспечения экономической безопас-

ности региона. Установлены различия между админи-

стрированием налогов государством и региональным 

налоговым администрированием. Дано определение та-

кого администрирования и разработана его концепция.

Ключевые слова: регион, налоговая система, админист ри-

рование налогов, экономическая безопасность.

V.I. Chizh
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named after Volodymyr Dahl, Severodonetsk

TAX ADMINISTRATION 

IS THE WAY OF ECONOMIC SECURITY 

ENSURING OF REGION

The article substantiates the necessity of tax administration 

usage in the regions, in the conditions of power decentraliza-

tion, to ensure the economic security of region. The differ-

ence between the tax administration and regional government 

tax administration are set. The definition of this administra-

tion is defined and its concept is developed.

Key words: region, tax system, tax administration, economic 

security.
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ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ
МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

© С.І. ГРЕЧАНА, 2016

Вступ. Стратегічні завдання розвитку економіки України проду-

кують суспільний запит на розширення співробітництва між су б’єк-

тами господарювання всіх рівнів і територіальної приналежності. 

Економічна співпраця та зміцнення гуманітарних контактів і куль-

турного діалогу, які розширюються в процесі міжрегіонального спів-

робітництва, дають можливість поступово підвищувати рівень со ці-

ально-економічного розвитку регіонів, залучати їх до активної між-

народної співпраці. Міжрегіональне співробітництво є винятково 

ефективним напрямом інтеграції та важливим чинником економіч-

ного зростання, дозволяє вирішувати значну частину регіональних 

проблем, долаючи наявну територіальну диспропорційність. Це ак-

туалізує дослідження сучасного його стану із визначенням головних 

моментів уваги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення регіональної 

проб лематики та практики міжрегіонального співробітництва пока-

зує наявність значної кількості публікацій щодо розвитку міжрегі о-

нального простору, які стосуються загальних аспектів та більш кон-

кретних особливостей його функціонування. Дослідженню сутнос-

ті міжрегіонального співробітництва та його нормативно-правового 

забезпечення в Україні присвячені праці таких вітчизняних учених, 

як О.О. Бабінова [1], С.О. Біла і Я.А. Жаліло [2], І.В. Заблодська [3], 

В.М. Монастирний [4], Л.Л. Прокопенко [5], Ю.С. Рогозян [6] тощо. 

Вивченню окремих питань функціонування даного інструменту регіо-

нального розвитку, у тому числі його інфраструктурного забезпечен-

ня, різноманіття форм співпраці чи оцінки ефективності, приділя-

ють увагу відомі науковці: Е.Б. Бойченко [7], С.О. Бурбело і Н.В. Ва-

сильчук [8], Н.А. Мікула [9], І.А. Попова [8], І.З. Сторонянська [10], 

В.В. Третяк [11] та інші. 

Крім того, сучасний інформаційний простір наповнений повідом-

леннями про ініціювання чи виконання проектів співробітниц-

тва між регіонами. Вони мають доповнювати науковий доробок, 

Ключові слова: між регіо-

наль не співробітництво, єв-

рорегіон, інтеграція, проб-

леми, економічне зростан-

ня, інструмент, Стратегія 

ре гіонального розвитку.

Розглянуто сутність та основні переваги використання міжрегіонального спів-

робітництва для розвитку регіонів. Дано загальну оцінку стану його викорис тан-

ня всередині країни та у транскордонному вимірі. Сформульовано основні пробле-

ми, що заважають активізації міжрегіонального співробітництва. Запропоновано 

основні напрями виправлення ситуації на краще.
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але систематизація чи комплексна оцінка цих 

даних відсутня. Залишаються осторонь питан-

ня визначення вузьких місць інституційного 

ре гулювання міжрегіональної співпраці і по-

в’я за них із цим ускладнень її здійснення та 

роз витку, що і зумовило проведення цього дос лід-

ження.

Тому метою даної статті є систематизація 

проблем і тенденцій розвитку міжрегіональ-

ного співробітництва в Україні задля визна-

чення напрямів його активізації в контексті 

національного та територіального соціально-

економічного зростання.

Результати дослідження. Диспропорційність 

соціально-економічного розвитку регіонів Ук-

раїни є достатньо давнім проблемним питан-

ням національної та регіональної політики. 

Однак останнім часом під впливом світових 

кризових явищ, військової агресії з боку Росії 

та пов’язаних з нею тимчасовою втратою те-

риторій і економічним спадом, унаслідок внут-

рішньополітичної кризи та роз’єднання сус-

пільства, вона значно посилилась. Вказані тен-

денції негативно позначились на цілісності 

еко номічного простору країни, що потребує 

термінового прискорення інтеграції суб’єктів 

господарювання різної територіальної прина-

лежності. На регіональному рівні її необхідно 

розглядати як зближення та взаємопроник-

нення відтворювальних процесів економічних 

суб’єктів, яке формує міжрегіональну еконо-

мічну систему, що є складовою єдиного на-

ціонального економічного простору. 

Інтеграція передбачає використання широ-

кого кола інструментів, але найбільш прогре-

сивним та ефективним є міжрегіональне (транс-

кордонне) співробітництво, яке найкраще за-

безпечує консолідацію суспільних інтересів 

регіонів та загально визнано засобом, що здат-

ний скоротити територіальні диспропорції. Це 

«взаємоузгоджена екстериторіальна діяльність 

органів влади всіх рівнів, юридичних осіб та 

гро мадських організацій, що здійснюється в ме-

жах правового поля з метою вирішення спіль-

них економічних, соціальних, культурних, еко-

логічних та інших питань» [12, С. 52]. Ексте-

риторіальність у даному визначенні вказує на 

можливість співпраці як прикордонних ад мі-

ні стративно-територіальних одиниць держав-

ного устрою України, так і внутрішніх регіонів, 

причому їхні партнерські відносини можуть 

укладатись із закордонними суб’єктами також.

Основною його перевагою, яка виділяє да-

ний інтеграційний інструмент серед інших, є 

те, що такий вид співпраці дозволяє вирішу-

вати внутрішні проблеми територій «…не на 

підґрунті конкуренції за залучення централі-

зованих фінансових ресурсів, отримання бюд-

жетних дотацій і субвенцій чи регіональних 

податкових преференцій, а на основі ефек-

тивнішого використання ресурсів розвитку 

регіону» [13, С. 13]. Співпраця в його межах 

дозволяє залучати нові інвестиції в регіони, 

які сприятимуть зростанню рівня життя відпо-

відних територій, зменшуючи навантаження 

на державний та місцевий бюджети. 

Міжрегіональне співробітництво має вели-

ке значення для економічного розвитку регіо-

нів, надаючи можливості більш ефективного 

використання економічного і ресурсного по-

тенціалів. Найчастіше сусідні території не мо-

жуть узгодити питання вирішення спільних 

або споріднених проблем життєдіяльності 

населення, господарювання економічних су-

б’єк тів, їх інфраструктурного забезпечення. 

Це пояснюється диспропорційністю розвитку, 

сучасним кризовим соціально-економічним 

положенням, відсутністю чи недостатністю 

дже рел фінансування модернізаційних захо-

дів тощо. Участь у проектах міжрегіонального 

співробітництва дозволяє не тільки капіта-

лізувати всі види ресурсів та спільними зу-

сил лями вирішити нагальні проблеми, а й за-

безпечити розширення виробничих, торгових, 

транспортних та інших зв’язків, покращити 

конкурентоспроможність та самозабезпе чен-

ня продукцією, що врешті-решт позитивно 

вплине на економічне зростання регіонів. 

У результаті відкриваються нові можливос-

ті для розвитку підприємництва та науково-

куль турних взаємозв’язків, підвищується не 

тільки економічний потенціал регіонів, а змі-

нюється їхня роль у творенні державної полі-

тики. Це перетворює міжрегіональне співро-

бітництво на допоміжний чинник децентра лі-

зації влади, створюючи ефективний механізм 

ре гулювання регіонального розвитку. 

Саме тому цей сучасний і дієвий інстру-

мент, визначений пріоритетним у Стратегії 

регіонального розвитку України, має зайняти 

основне інтегрувальне місце в ході її виконан-

ня. Синергетична складова процесу міжрегіо-

нального співробітництва представлена на 

рисунку.
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Незважаючи на ті переваги, які надає участь 

у міжрегіональному співробітництві, стан його 

розвитку в Україні досі є недостатнім. Прак-

ти ка його, як і міжмуніципального, міждер-

жавного, регіонального та транс кор дон ного 

використання, залишалась безсистемною і епі-

зодичною [15, С. 197]. У сегменті останнього 

спостерігається більша активність у порів нян-

ні зі співпрацею всередині країни. Найбіль-

шими партнерами визначено прикордонні те-

риторії Польщі, Угорщини, Румунії, Молдо-

ви, Словаччини, Білорусі тощо. У Республіці 

Польща всі 16 воєводств мають партнерів з 

України на рівні областей, підписано близько 

450 угод про міжрегіональне співробітництво 

на регіональному та місцевому рівнях. З боку 

Словацької Республіки вигідно співробітни-

чають із українськими регіонами та містами 

всі вісім країв. Угорщина представлена в укра-

їнському інвестиційному просторі участю у 

474 підприємствах [14, C. 72—75]. Україна є 

учасником 10 створених Єврорегіонів, з яких 

на теперішній час успішно працює вісім. Між-

народне і транскордонне співробітництво 

виз начено Президентом України одним з ім-

перативів відновлення економічного розвит-

ку [15, C. 230].

Оцінити стан розвитку міжрегіонального спів-

робітництва у внутрішньонаціональній пло-

щи ні достатньо складно, бо, у першу чергу, 

від сутня система оцінювання стану розвитку 

чи ефективності результатів такої співпраці. 

За статистичними показниками дати таку оцін-

ку можна лише досить приблизно. Тому нау-

ковці найчастіше ґрунтують свої висновки на 

кількості укладених міжобласних угод чи ви-

значають територіальні рейтинги. Наприклад, 

автор запропонував методику ранжування ре-

гіонів за сприятливістю умов для розвитку 

міжрегіонального співробітництва [16]. 

Незважаючи на це, більшість фахівців вва-

жають, що внутрішній потенціал міжрегіо-

наль ного співробітництва має недостатній 

рівень використання. Це пов’язано з низкою 

об’єк тивних та суб’єктивних причин. Систе-

матизація сучасних публікації за цією темою 

[2, 5; 14—15, 17—18] дозволила автору сфор-

мулювати перелік проблем, існування яких 

заважає розвитку міжрегіонального співро-

бітництва в Україні. Вони стосуються нор ма-

тивно-правового регулювання, інституціо на ль-

ного та інфраструктурного забезпечення, пла-

нування розвитку та контролю за його ходом 

тощо. Наведемо основні з них:

• у правовому полі України відсутнє за ко-

нодавче закріплення поняття «міжрегіональ -

не співробітництво», хоча посилання на нього 

містить значна кількість важливих норматив-

них документів, наприклад Закон України «Про 

засади державної регіональної політи ки» та 

«Державна стратегія регіонального розвитку 

на період до 2020 року» тощо;

• у нормативно-правовому регулюванні 

між регіонального співробітництва здебільшого 

Синергетична складова міжрегіонального співробітництва
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пе реважають рамкові угоди, в яких лише де-

кларується бажання сторін розвивати тор го-

вельно-економічне, науково-технічне та гу-

манітарне співробітництво. «Кількісне збіль-

шення угод про міжрегіональне співробітни-

цтво не супроводжується їх якісним напов-

ненням» [18, C. 125];

• відсутність належного інституційного за-

безпечення функціонування міжрегіональ но-

го співробітництва. У країні відсутній цент раль-

ний орган виконавчої влади, що уповноваже-

ний комплексно вирішувати такі питання, а 

органи місцевого самоврядування не мають 

на лежних прав, щоби забезпечити всі необ-

хідні процедури. Відсутність централізованої 

науково-аналітичної установи, яка б викону-

вала різноаспектний комплексний моніторинг 

тенденцій та проблем міжрегіонального спів-

робітництва, призводить до дублювання дій, 

наприклад складання Стратегій на вже наявні 

чи їх відсутність;

• низька інтенсивність господарських зв’яз-

ків у межах країни та слабка економічна заці-

кавленість підприємств у їх формуванні із 

контрагентами всередині країни, що пов’яза-

но, у т. ч. з психологічно-ментальними бар’є-

ра ми (відсутність довіри);

• відсутність стратегічного бачення регіо-

нами, у першу чергу органами місцевого са-

моврядування, пріоритетного використання 

можливостей міжрегіонального співробітни-

цтва та невключення позицій його викорис-

тання більшістю областей до стратегій свого 

розвитку у середньостроковій перспективі, у т. ч. 

і тими з них, що входять до складу наявних 

єврорегіонів. 

• недостатнє, недосконале, а в деяких регіо-

нах дефіцитне інфраструктурне забезпечення. 

Погана якість виробничої та транспортної 

інфраструктури є спадковою рисою економі-

ки України, відома досить давно та притаман-

на майже всім регіонам. Однак ситуація, що 

склалася у фінансовому забезпеченні регіо-

нальної співпраці, потребує найскорішого ви-

правлення;

• недосконала галузева структура економі-

ки України, локалізація центрів економічного 

зростання у промислових містах, фінансових і 

транспортно-транзитних центрах, збереження 

монофункціонального виробництва у багатьох 

населених пунктах, що іноді призводить до 

перетворення їх у депресивні;

• обмеженість внутрішнього споживчого по-

питу внаслідок падіння платоспроможності 

населення в результаті економічної кризи та 

погіршення платіжної дисципліни суб’єктів 

гос подарювання зі зниженням рівня довіри до 

партнерів;

• несприятливий інвестиційний клімат у 

більшості регіонів та недостатнє використан-

ня новітніх форм залучення інвестицій, на-

приклад державно-приватного партнерства;

• регіональна інформаційна ізольованість 

та обмеженість. На регіональному рівні робо-

та щодо висвітлення можливостей регіонів у 

різних аспектах співпраці є незадовільною. 

Так само на субрегіональному рівні для по-

шуку партнерів (з України чи за кордоном) ім-

порт інформації є обмеженим;

• низький рівень професійних компетен-

цій, інноваційності мислення та відсутність 

досвіду, особливо міжнародної співпраці, упов-

новажених представників органів місцевого са-

моврядування щодо підготовки проектів, які 

передбачають економічний розвиток ад мі ні-

стративно-територіальних одиниць;

• низьке інформативне супроводження ре-

зультатів регіонального розвитку, яке ґрунту-

ється не стільки на браку висвітлення та по-

пуляризації кращих практик міжрегіонального 

співробітництва, а полягає у відсутності сис-

темного моніторингу та низькій якості сис те-

ми його статистичного забезпечення на суб-

регіональному рівні;

• наявність значних бюрократичних пе ре-

шкод щодо розробки проектів міжрегіональ-

ного спів робітництва, пов’язаних із недос ко-

налістю пра вового поля, низькою квалі фі-

ка цією відпо ві дальних осіб чи корупційною 

скла довою, особ ливо в частині оформлення 

партнерських від носин (на рівні підприємств) 

у межах угод про міжрегіональну чи міжнарод-

ну співпрацю;

• обмеженість сфер упроваджених проектів 

міжрегіонального співробітництва, у т. ч. транс-

кордонного, заходами у сфері культури, науки, 

освіти і спорту, та недостатня увага щодо еко-

номічної складової, в якій превалюють торго-

вельні, а не виробничі зв’язки тощо.

Не існує уніфікованого світового підходу до 

здійснення міжрегіонального співробітництва, 

тому не можна перенести закордонний досвід 

в Україну без відповідної адаптації. Однак за 

відповідного ставлення до цього новітнього та 
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могутнього інструменту розвитку централь-

них органів влади в національну практику 

можуть бути втілені найкращі напрацьовані 

взірці співпраці територій та економічних су-

б’єктів, у т. ч. в межах наявних єврорегіонів. 

Забезпечити розширення міжрегіональної 

співпраці регіонів та підвищити її ефектив-

ність можливо за умови комплексного вирі-

шення вказаних проблем, бо врегулювання 

одного окремого питання суттєво не вплине 

на нинішній стан співробітництва та не змі-

нить наявних тенденцій його розвитку. Фор-

мування консолідованого економічного про-

стору зі стабільними міцними зв’язками, які й 

надалі будуть залишатися дієздатними, має 

відбуватися за наступними напрямами:

• унормувати на рівні національного зако-

нодавства процеси здійснення міжрегіонально-

го співробітництва шляхом прийняття Закону 

України «Про міжрегіональне співро бітництво 

в Україні», в якому мають бути ві дображені 

питання його сутності; визначення суб’єктів і 

учасників та їхніх прав і обов’язків; призна-

чення керівних органів та кола їх повнова-

жень; вибору основних форм співпраці, пере-

лік основних вимог до угод про співробітни-

цтво тощо;

• розробити та затвердити на рівні закону 

чи постанови Кабінету Міністрів України Дер-

жавну програму розвитку міжрегіонального 

спів робітництва, як це передбачено у Модель-

ному законі щодо міжрегіонального співро-

бітництва [19], на основі системного підходу. 

До цього процесу доцільно долучити науково-

аналітичну установу зі складу Національної 

академії наук України чи засновану на кошти 

грантодавців з ЄС або США, яку визначити 

провідною за консультаційними послугами 

щодо супроводу процесів міжрегіонального 

співробітництва в країні;

• з метою усунення частини бюрократич-

них перепон та підвищення професійних 

компетенцій учасників співробітництва роз-

р о бити (доручити тій же установі) та надати 

у використання місцевим органам влади 

ме то дич ні рекомендації щодо укладання та 

виконання угод з міжрегіонального спів ро -

біт ництва. Як приклад можна навести посіб-

ник «Розвиток міжмуніципального співробіт-

ництва: вітчизняний та зарубіжний дос від» 

[20], скорегувавши його у площині те ри то-

рі альної співпраці регіонів та відповідно до 

пропонованих вище змін чинного зако но-

давства; 

• закріпити в напрямах діяльності та функ-

ціональних обов’язках Міністерства регіо-

наль ного розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України функцію 

центрального органу щодо координації між-

регіонального співробітництва;

• залучити обласні Агенції регіонального 

роз витку до співпраці з органами місцевого 

самоврядування в площині інформаційної під-

тримки інвестиційного іміджу кожного регіо-

ну та створення позитивних образів їх со ці-

ально-економічного розвитку;

• на основі міжнародного досвіду, особли во 

статистичних стандартів ЄС, розробити та за-

провадити методику обрахунку та довести до 

широкого загалу систему статистичних показ-

ників, які б відображали стан міжрегіонально-

го співробітництва, а саме: в розрізі регіонів 

виділити обсяги міжрегіональної торгівлі, ви-

робничої кооперації, перевезень, руху капіталу, 

у т. ч. кредитного, наукової співпраці тощо.

Відсутність в Україні концепції та інститу-

ційного підґрунтя розвитку міжрегіонального 

співробітництва призвели до втрати часу та 

можливостей вирішення значної частини ре-

гіональних проблем і подолання територіаль-

них диспропорцій. Перші кроки децентралі-

зації влади в країні довели свою життєздатність 

і показали перспективи й потенційні можли-

вості розвитку територіальних громад, у т. ч. і 

за рахунок співпраці, а отже і регіонів, до скла-

ду яких вони входять. Тому комплексне вирі-

шення визначених проблем міжрегіонального 

співробітництва дозволить задіяти його більш 

активно з метою економічного зростання та 

підвищення рівня життя населення.

Висновки. Міжрегіональне співробітництво 

є тим інструментом соціально-економічного 

розвитку, який через інтеграційні процеси за-

безпечує вирішення важливих питань жит-

тєдіяльності регіонів, у т. ч. і на перспективу. 

Визначені в процесі дослідження переваги та 

потенційні можливості такої співпраці під-

тверджують нагальність її активізації, особ-

ливо в умовах загальнонаціональної еконо-

мічної кризи, та обґрунтовують визнання її 

пріоритетності в стратегіях регіонального роз-

витку. Оцінка сучасних тенденцій викорис-

тан ня міжрегіонального співробітництва по-

ка за ла наявність ряду проблем його розпов сю д-
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жен ня. Їх систематизація та формулювання 

дозволили окреслити основні та першочерго ві 

напрями активізації міжрегіонального співро-

бітництва, що має прискорити темпи еконо-

мічного зростання та покращення рівня життя 

населення.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО

 СОТРУДНИЧЕСТВА В УКРАИНЕ

Рассмотрены сущность и основные преимущества ис-

пользования межрегионального сотрудничества для раз-

вития регионов. Дана общая оценка состояния его ис-

пользования внутри страны и в трансграничном измере-

нии. Сформулированы основные проблемы, мешающие 

активизации межрегионального сотрудничества. Пред-

ложены основные направления исправления ситуации 

к лучшему.

Ключевые слова: межрегиональное сотрудничество, ев-

ро регион, интеграция, проблемы, экономический рост, 

ин стру мент, Стратегия регионального развития.
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MODERN PROBLEMS AND DEVELOPMENT 

TRENDS OF INTERREGIONAL COOPERATION IN 

UKRAINE 

In the article were considered the essence and the main ad-

vantages of use of interregional cooperation for regions deve-

lopment. Were given the overall assessment of its domestically 

and cross-border application state. Were formulated the main 

problems that prevent activation of regional cooperation. 

Were proposed the main directions of correcting the situa-

tion.

Key words:  interregional cooperation, euroregion, integra-

tion, problems,  economic growth, tool,  regional develop-

ment strategy.



60 ISSN 1681-6277. Економіка та право. № 2 (44), 2016

ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО
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Вступ. Останнім часом посилюється мотивація до входження в інте-

гровані корпоративні структури, оскільки їхній розвиток дає змогу забез-

печити ефективне функціонування підприємств і кредитно-фі нан-

сових організацій в інтересах налагодження вигідних технологічних 

та господарських зв’язків. Багатьох економічних суб’єктів приваб-

лює перспектива спільної реалізації пріоритетних програм розвитку 

економіки та промисловості, отримання необхідної державної під-

тримки коштів на технічне переоснащення виробництва, освоєння 

довгострокових та перспективних інвестиційних проектів. Процес 

корпоративної інтеграції охоплює майже всі сфери і сектори еко но-

міки та промисловості: промислові підприємства, фінансово-кре-

дитні організації, агропромисловий комплекс, торговельні організації, 

галузі новітніх технологій, телекомунікації, легку промисловість тощо.

У світовій практиці є безліч форм існування сучасних територі аль-

но-виробничих структур господарства як засобу інтеграції промис-

лового й банківського капіталу (так, вони здатні функціонувати й без 

створення адміністративно-управлінської структури; їхніх учас ників 

можуть поєднувати не лише система взаємного володіння акціями, а 

й угода про використання патентів; переплетення директорів тощо); 

склад кожної конкретної структури визна чається інди відуально, на 

основі обліку стану виробництва й ринку. В економіці багатьох країн 

територіально-виробничі структури часто існують у формі картелів, 

синдикатів, трестів, консорціумів, кон цернів, господарських асоціацій, 

холдингів, стратегічних альянсів, про мислово-фі нан сових груп, транс-

національних корпорацій, промис лових вузлів, контрактних груп, 

компаній із дивізіональною структурою та ін.

Але на сьогодні найбільш ефективними видами територіально-

виробничих структур визнано кластери.

Проаналізовано зарубіжний досвід створення та функціонування кластерних 

структур; здійснено порівняльний аналіз процесу формування кластерів у розробці 

стратегії розвитку окремих галузей. Обґрунтовано завдання та перспективи фор-

мування та діяльності кластерів в Україні. Виконано порівняльну характеристику 

основ створення та функціонування корпоративно інтегрованих структур клас-

терного типу в економічно розвинутих країнах та в Україні.

Ключові слова: інтеграція, 

кластери, моделі кластерної 

політики, кон куренто спро-

можність, оптимізація, ди-

версифікація.

УДК 334.758

О.С. КОРСАКОВА, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів 

Донбаський державний технічний університет, м. Лисичанськ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ 
ПІДПРИЄМСТВ У КЛАСТЕРИ: 
ЗАРУБІЖНА ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА



61ISSN 1681-6277. Економіка та право. № 2 (44), 2016

Організаційні аспекти інтеграції підприємств у кластери: зарубіжна та вітчизняна практика

Метою даного дослідження є узагальнення 

зарубіжного та вітчизняного досвіду створен-

ня та функціонування кластерних структур; 

до слідження та обґрунтування переваг, що 

притаманні кластерам та сприяють підвищен-

ню ефективності організації господарства та 

функціонування економіки країни.

Результати дослідження. Ключовими питан-

нями, від вирішення яких залежить ефектив-

ність ринкових змін в економіці України, є 

формування системи відносин, що забезпечу-

ють належний рівень злиття промислового та 

банківського капіталу. Взаємодія зазначених 

капіталів може здійснюватися за допомогою 

безлічі різноманітних механізмів, але на сьо-

годні характер їх функціонування не дослідже-

но до кінця. Сучасним рішенням проблеми 

організаційного оформлення таких відносин є 

створення кластерних структур на рівні регіо-

нів. Не викликає сумнівів той факт, що об’єд-

нання декількох окремих суб’єктів господарю-

вання в корпоративну структуру кластерного 

типу призведе до зіткнення їхніх економічних 

і правових інтересів: саме цей факт, на думку 

дослідників, є головною перепоною до ство-

рення кластерів на території України. Вважаємо, 

що формування ефективної політики ство-

рення, управління та стимулювання розвитку 

корпоративних інтегрованих структур з боку 

держави є головним напрямком вирішення 

означеної проблеми.

Аналіз зарубіжного досвіду створення та 

функ ціонування кластерних структур регіо-

нального зразка виявив як спільні риси про-

цесу формування кластерів, так і відмінності в 

деяких країнах. Загалом відмінності формуван-

ня кластерів полягають у розробці стратегії роз-

витку окремих галузей, а також у забезпеченні 

підвищення показників якості природного та 

ресурсного потенціалів регіону. Базуючись на 

зарубіжному досвіді створення кластерів, мож-

на виділити дві основні моделі впровадження 

кластерної політики на рівні регіонів — лібе-

ральну та дирижистську. Головна відмінність 

ТАБЛИЦЯ 1. Зарубіжний досвід створення та функціонування кластерних структур 

Країна
Модель кластерної 

політики

Форми підтримки /

реалізації

Пріоритетні

напрями

США Ліберальна Національна рада з конкурентоспро-

можності; Інститут співробітництва; 

Програма стратегічного партнерства 

для економічного розвитку

Електроінженерія, аерокосмічна промис-

ловість, автомобілебудування

Німеччина Дирижистська Федеральна програма в Землях Автомобілебудування, біотехнології

Італія Ліберальна Промислові округи Текстиль, машинобудування, взуття, теле-

комунікації

Франція Дирижистська Орган з управління розвитком терито-

рії; Національне агентство планування

Машинобудування, текстиль, деревооброб-

ка, виробництво косметики

Велика 

Британія

Ліберальна Прогнозна технологічна програма Автомобілебудування, електроніка, хіміка-

ти, текстиль, ділові послуги

Фінляндія Дирижистська Національна промислова стратегія Лісове господарство, кольорова металур-

гія, енергетика, телекомунікації, охорона 

здоров’я, будівництво

Китай Дирижистська Комісія з національного розвитку та 

реформ

Інформаційні технології, мікроелектроні-

ка, нові матеріали, біологічні науки

Канада Ліберальна Національна дослідницька рада; Агент-

ство регіонального розвитку (Кластер-

на стратегія)

Біотехнології, телекомунікації, виноробст-

во, харчова промисловість

Японія Дирижистська Центральна організація із забезпечен-

ня стійкого розвитку та стимулювання 

розвитку промислових кластерів

Автомобілебудування

Австрія Дирижистська Інноваційно-дослідницька програма 

(ТІР)

Автомобілебудування, промисловість, сфе-

ра послуг, освіта

Індія Дирижистська Австрійське ділове агентство; Націо-

нальна програма науково-технічного 

розвитку

Програмування, інформаційні та телеко му-

нікаційні технології, фармацевтика, елект-

ронна промисловість
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ТАБЛИЦЯ 2. Завдання, що сприяють об’єднанню під при-
ємств у конгломератні інтегровані структури (на прикладі 
японських кластерів)

№

з/п
Завдання

Значен ня 

по казни -

ка, %

1 Диверсифікація виробництва 24,3

2 Освоєння зарубіжних ринків 1,8

3 Неможливість адекватної відповіді на зміну 

зов нішнього середовища в рамках одного 

під приємства

30,8

4 Необхідність переходу від стратегії розвит-

ку окремих підприємств до стратегії групу-

вання у зв’язку зі зростанням тиску з боку 

суспільних структур і юридичних обмежень

7,1

5 Прискорення демократизації керування, під-

вищення трудової мотивації
1,6

6 Можливість шляхом групування підвищити 

по тенціал підприємства
25,9

7 Створення системи розподілу ризику на ви-

падок можливих змін у середовищі розвитку
3,3

8 Необхідність подолання застою в управлінні 

кадрами, пов’язаного із системою довічного 

най мання, оплати праці за вислугу років, 

ста ріння населення, з метою зниження ти-

ску вит рат на працю

2,8

9 Використання у майбутньому фірм, що об’єд-

ну ються, як місць навчання персоналу
1,0

10 Інше 1,0

моделей полягає в ролі держави у процесі фор-

мування кластера. Ліберальна модель не пе-

редбачає прямого втручання держави; клас-

тер визнається самостійною структурою. На-

томість дирижистська політика кластеризації 

призначає державним органам ключову роль у 

формуванні кластерів. Держава займається роз-

робкою пріоритетних напрямів створення клас-

терів, фінансує програми з їх розвитку, а та кож 

розробляє стратегію їхнього перспективного 

роз витку. Зарубіжний досвід створення та 

функціонування кластерів на рівні регіонів [1] 

узагальнено в табл. 1. 

Особливістю регіональних кластерів є уні-

кальне внутрішнє середовище, унікальна ін-

фраструктура, характерна для окремого регіо-

ну. Вона дає можливість використати конку-

рентні переваги підприємств на конкретній 

території за рахунок інтеграції. Кластер є сти-

мулом економічного розвитку, а регіональ-

ність — базою для сталого розвитку кластера. 

Регіональність має важливе значення на етапі 

вибору пріоритетних напрямів інвестування, 

оскільки має можливість впливати на рівень 

ризику невизначеності у ході оцінювання ре-

гіональних інвестиційних проектів [2, С. 112].

Особливістю формування регіональних клас-

терів у Франції є те, що держава тривалий час 

вирізнялась потужним централізованим дер-

жавним сектором. Лише після ухвалення низ-

ки законодавчих актів було розроблено та за-

тверджено близько 100 проектів розвитку ок-

ре мих регіонів на базі впровадження системи 

виробничої кластеризації. Як результат — по-

ступова концентрація малого та середнього 

бізнесу й створення 30 великих компаній шля-

хом кооперації підприємств.

Згідно зі стратегією регіонального розвитку 

територій Великої Британії пріоритетом роз-

витку визнана необхідність наближення ре гіо-

нальної політики до місцевих центрів. Одним 

із напрямів у галузі розвитку підприємницт ва 

та підвищення рівня конкурентоспроможнос-

ті підприємств є формування промислових 

клас терів [2, С. 113].

У США кластерний підхід регіонального 

економічного розвитку є базовим. Характер-

ною рисою американських кластерів є те, що 

їхня діяльність спрямована на розвиток парт-

нерських стосунків та комерціалізацію НДОКР. 

При чому завдання розвитку інноваційних клас-

терів на рівні регіонів визнані найважливі-

шими в системі національних пріоритетів [3]. 

Однією з найбільш вдалих програм реаліза-

ції регіональної кластерної стратегії в США є 

створення та функціонування кластера «Силі-

конова долина», діяльність якого побудовано 

на поєднанні у процесі виробництва дослід-

ницьких проектів та венчурного капіталу. Ре-

зультатом такої співпраці є «виробництво» 

інновацій. Варто акцентувати увагу на тому, 

що відмінною рисою всіх американських клас-

терів є активація ресурсів у напрямі створення 

інноваційної продукції, активна участь у цьо-

му процесі науково-дослідних структур та орі-

єнтація пріоритетів на регіональний розвиток.

Відмінною рисою кластерів Японії є домі-

нування великих корпорацій, які в свої ді-

яльності реалізують ефект масштабу, значну 

роль приділяють розвитку науки та є ключо-

вими суб’єктами державної політики класте-

ризації регіональної економіки. Головна мета 

створення та функціонування японських клас-

терів — впровадження в процес виробництва 

сучасних інноваційних науково-технічних до-

сягнень та орієнтація виробничого процесу 
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на «змішані» галузі, як-от біовиробництво, 

біо інформатика та ін. (для порівняння: клас-

тер ні структури європейських країн головним 

чином розповсюджують свій вплив на тради-

ційні галузі промисловості) [3]. Стратегія об’єд-

нан ня японських підприємств та організацій у 

кластери загалом полягає у прагненні макси-

мальної стабільності цих компаній на ринку 

(табл. 2). 

На думку фахівців, у галузі створення та 

функціонування корпоративних інтегрованих 

структур кластерного типу, підприємств та фі-

нансово-кредитних установ в Україні мають 

вирішити такі питання: 

• концентрацію ресурсів (матеріальних, фі-

нансових, трудових тощо) на пріоритетних 

напрямах розвитку вітчизняної економіки та 

про мисловості; 

• сприяння структурній перебудові еко но-

міки; 

• підвищення показників конкурентоспро-

можності продукції; 

• демонополізацію ринків продукції вітчиз-

няного промислового комплексу; 

• оптимізацію технологічних, економічних, 

фінансових зв’язків; 

• сприяння розвитку конкурентного еконо-

мічного середовища.

Нині в Україні спроби створення класте рів — 

явище не поодиноке. Перші кроки в напрямі 

кластеризації було зроблено ще в 1990-х ро ках, 

коли було створено асоціацію «Поділля Пер-

ТАБЛИЦЯ 3. Порівняльна характеристика основ створення та функціонування корпоративно 
інтегрованих структур кластерного типу в економічно розвинутих країнах та в Україні

Аспекти організації кор-

поративно інтегрованих 

об’єднань 

Економічно розвинуті країни Україна

1. За принципом виді-

лення головного під-

приємства

Ядром є, головним чином, фінансово-кредитна 

установа (хоча існує практика створення інтегрова-

них структур з виділенням промислового підпри-

ємства як ядра об’єднання)

Групування підприємств навколо про-

мислового блоку

2. За принципом орга-

нізації виробництва

Розповсюджені вертикальні угруповання диверси-

фікаційного типу

Розповсюджені промислово-фі нан со-

ві об’єднання горизонтального типу 

3. Цілі створення Реалізація конкретних завдань об’єднання, макси-

мізація рівня стабільності на ринку

Реалізація державних програм розвит-

ку пріоритетних галузей виробництва 

і структурна перебудова вітчизняної 

економіки

4. Механізм інтеграції 

підприємств

Поєднання механізму інтеграції шляхом взаємного 

володіння акціями учасниками об’єднання з ме-

ханізмом інтеграції шляхом встановлення довго-

строкових  фінансово-економічних, виробничих і 

торгових відносин

Пріоритетним напрямом інтеграції 

підприємств є перехресне володін-

ня акціями підприємств-учасників 

об’єднання 

ше». Означена структура об’єднала під при-

єм ців регіону, органи влади та наукові орга-

нізації. У 1998 р. на Хмельниччині створено 

будівельний кластер, що став одним із перших 

прикладів диверсифікації в рамках кластер-

но го утворення. Ця структура об’єднала під-

приємства з видобутку корисних копалин для 

потреб будівництва, будівельні підприємства, 

нау ково-дослідні організації та сформувала в 

області великі оптові ринки, через які опти-

мально перерозподілялися великі обсяги фі-

нан сових ресурсів. Естафету розвитку клас те-

ризації будівельної галузі перейняла Жито-

мир щина. Будівельний кластер на її тери торії 

об’єд нав не лише підприємства будіндустрії, 

а й дві фінансово-кредитні організації — ко-

мерційні банки, та спеціалізовані навчальні 

заклади (мета останніх — підготовка кадрово-

го складу для ефективного функціонування 

кластера). 

Є цікавий досвід розвитку кластеризації на 

Львівщині. На думку дослідників, пріоритет-

ним напрямом у галузі інтеграції на означе-

ній території є туризм та бізнес послуги. Роз-

робка системи створення таких структур — на 

стадії оформлення. Головними критеріями по-

будови таких кластерів є: економічний по тен-

ціал території, участь у стійкому соціальному 

розвитку; використання потенціалу та переваг 

малого та середнього бізнесу; використання 

активів м. Львів; синергетичний ефект від об’єд-

нання [3].
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У Донецькій області дослідниками Фонду 

ефективного управління виділено ряд клас-

терів, що вже зараз довели свою конкуренто-

спроможність, або мають потужний потенціал, 

щоб стати конкурентоспроможними найближ-

чим часом. Машинобудівний, металургійний, 

будівельний, харчовий кластери на сьогод ні 

є провідними на означеній території. Вони 

вирізняються стабільністю функціонування та 

розвитку, приносять основний до хід у бюд-

жет області та забезпечують населення ре гіону 

робочими місцями. Дослідниками Фон ду ефек-

тивного управління як «пілот ні» проекти клас-

теризації з метою під вищення рівня конку-

рентоспроможного потенціалу До нецької об-

ласті обрані: металургійний клас тер і кластер 

сільського гос подарства. Го лов ними крите-

ріями цього вибору стали такі: металургійний 

кластер (до складу якого має увійти також га-

лузь металургійного маши нобудування) по-

винен забезпечити ефективне використання 

синергії між металургійними підприємствами 

та підприємствами машинобудування, а також 

максимально використати вигоди від роз-

ташування на території Донеччини міцного 

гірничо-металургійного комплексу. Кінцевою 

метою реалізації кластерної програми є орієн-

тація металургійної галузі на сучасні умови ви-

робництва з пріоритетом на випуск продукції 

з високими якісними по казниками [3].

Головна мета створення кластера сільсько-

го господарства та харчової промисловості 

полягає в запровадженні ефективної системи 

реалізації потенціалу Донецької області в га-

лузі сільського господарства та підтримці ста-

лого розвитку харчової промисловості. Прин-

ципами обраної стратегії кластеризації стали: 

розширення географічного обсягу проекту в 

області; орієнтація перспектив розвитку об-

ласті на зменшення залежності економіки ре-

гіону від галузі важкої промисловості [3].

На сьогодні в Україні інтегровані корпора-

тивні структури створюють як навколо кре-

дит но-фінансових установ, так і навколо про-

мислових підприємств. Однак базові аспекти 

створення та функціонування корпоративних 

інтегрованих структур кластерного типу в еко-

номічно розвинутих країнах та в Україні прин-

ципово відрізняються (табл. 3). Це обґрунтова-

но політичними, економічними, фінансовими, 

виробничими, територіальними особливостя-

ми здійснення господарської діяльності по-

тенційними підприємствами-членами клас-

тера. В нашій державі поступово розробля-

ється необхідна економічна та правова база 

для діяльності кластерів у різних галузях еко-

номіки. Ефективність створення та функціо-

нування кластерів у світовій економіці ство-

рили передумови для дослідження ефектив-

ності функціонування кластерів в Україні; для 

розробки методології їхнього утворення, 

адаптованої до вітчизняних реалій; розробки 

та впровадження системи показників ефек-

тивності фун кціонування кластерів.

Створення корпоративно інтегрованих стру к-

тур кластерного типу надає підприємствам-

членам певні можливості [4]:

1) інтеграційна ефективність об’єднання 

про мислового і банківського капіталу;

2) оптимальна концентрація виробничих, 

фі нансових, інформаційних, науково-тех ніч-

них ресурсів, що має на меті фінансування ін-

новаційних процесів і сприяє випуску та впро-

вадженню нових видів продукції в короткий 

термін;

3) диверсифікація виробничих процесів;

4) створення та ефективне використання за-

гальної групової інфраструктури;

5) зростання показників співпраці з під при-

ємствами-партнерами як на внутрішньому, так 

і на зовнішньому ринку;

6) зміцнення економічних взаємозв’язків із 

кредитно-фінансовими установами, розши-

рення кола потенційних інвесторів та концент-

рація інвестиційних ресурсів;

7) оптимізація матеріально-фінансових по-

токів відносно фінансових зобов’язань; 

8) зменшення потреби в оборотних коштах 

та зміцнення платіжної дисципліни підпри-

ємств — членів кластера, використання ос-

танніми трансферного ціноутворення, креди-

тів тощо;

9) покращення ділової репутації на зовніш-

ньому та внутрішньому ринку на основі підви-

щення ритмічності виробництва;

10) підвищення рівня збалансованості, ке-

рованості, динамічності та ефективності еко-

номіки держави в цілому;

11) утворення міцних внутрішньогрупових 

взаємовідносин з питань майна, прав власнос-

ті на продукцію, розподілу прибутку, питань 

ціноутворення, системи накопичення та ви-

користання інвестиційних ресурсів.
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Висновки. За результатами проведених дос-

ліджень можна зробити такі висновки:

1. Створення територіально-виробничих 

структур різних видів на сьогодні є пріоритет-

ним напрямом розвитку економіки України, 

національних економік більшості країн світу, 

а також світової економіки загалом. Це обу-

мовлено розвитком інтеграційних процесів, 

які характеризуються створенням різноманіт-

них промислових та підприємницьких об’єд-

нань як виду територіально-виробничих струк-

тур на рівні регіонів.

2. Нині в Україні функціонує багато клас-

терних структур, які мають різне галузеве спря-

мування та різні організаційні структури. Ви-

конаний аналіз зарубіжного та вітчизняного 

досвіду створення й функціонування кластер-

них структур виявив як спільні риси, так і від-

мінності кластерів в окремих країнах, проте 

цей досвід обґрунтовує безперечну наявність 

переваг, що мають територіально-виробничі 

структури у формі кластера, які зводяться до 

високого рівня ефективності організації ре-

гіонального господарства. 
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Проанализирован зарубежный опыт создания и функцио-

ни рования кластерных структур; проведен сравнительный 

анализ процесса формирования кластеров в раз ра ботке 

стратегии развития отдельных отраслей. Обосно ва ны за-

дания и перспективы формирования и деятельности 

кластеров в Украине. Проведена сравнительная характе-

ристика основ создания и функциониро вания корпора-

тивно интегрированных структур кластерного типа в эко-

номике развитых стран и в Украине. 
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Розглянуто показники оцінки інформаційної інфраструктури міжрегіонального 

співробітництва та проведено оцінку за регіонами. Згруповано показники функ-

ціонування інформаційної системи регіону. Визначено недоліки та проблеми наявної 

організації надання адміністративних послуг у країні. Згруповано регіони України 

залежно від рівня розвитку інформаційної інфраструктури, на основі чого побу до-

вано карту розвитку інформаційної інфраструктури міжрегіонального спів ро біт-

ництва.

Вступ. Упровадження сучасних інформаційних систем у регіонах 

України є важливою складовою реалізації державної політики інфор-

матизації країни. Формування інформаційного суспільства обумов-

лює необхідність використання сучасних можливостей інформа-

ційно-комунікаційних технологій. Створення та функціонування 

таких систем, за умови інтенсивного розвитку ринкових відносин, є 

одним із важливих елементів ефективного управління. 

Сьогодні більшість органів виконавчої влади та місцевого само-

врядування, територіальних підрозділів центральних органів вико-

навчої влади мають добре розвинуті локальні обчислювальні мережі, 

забезпечені доступом до мережі Інтернет, здійснюють заходи з під-

ключення до офіційних нормативно-правових баз, упроваджують 

системи електронного урядування тощо. Майже всі територіальні 

структурні підрозділи центральних органів влади мають відомчу пош-

тову систему та намагаються будувати відомчі телекомунікаційні ме-

режі. Такий підхід сприяє ефективній інформаційній взаємодії, але 

потребує значних фінансових вкладень. 

Одним з актуальних завдань сьогодення є прискорення інформа-

тизації регіональної співпраці та впровадження ефективних інфор-

маційних систем, що передбачено у Національній програмі інфор-

матизації країни, яка включає сукупність державних програм, регіо-

нальні програми та проекти інформатизації, програми та проекти 

інформатизації органів місцевого самоврядування. На сучасному 

етапі розвитку країни дуже важливою є проблема забезпечення ін-

формаційних потреб економіки, оборони, регіональної співпраці та 

інших сфер діяльності загальнодержавного значення, тому питання 

активізації та оцінки інформаційної інфраструктури у регіонах но-

сять актуальний характер.

Ключові слова: міжрегі о наль-

не співробітництво, показ-

ники, регіон, інформаційна 

інфраструктура, інфор ма-

цій на система, розвиток.
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Аналіз досліджень і публікацій. Питання ін-

фор маційної підтримки міжрегіонального 

(транс кордонного) співробітництва до сьогод-

ні ок реслювалися безсистемно й винятково в 

загаль ному вигляді. Окремі аспекти інформа-

ційного забезпечення транскордонного спів ро-

бітни цт ва розглядали І. Бабець, П. Бєлєнький, 

В. Га рагонич, Є. Матвєєв, Н. Мікула, А. Мо-

кій, С. Тов канець, Г. Товканець. Варто звернути 

увагу на ґрунтовне дослідження львівських на-

уковців П. Бєлєнького, Н. Мікули та Є. Мат-

вєєва, у якому на засадах ринкової взаємодії 

розглядаються економічні аспекти інформа-

ційного забезпечення [1—4]. Однак, незважа-

ючи на значний внесок учених у вирішення 

проблем удосконалення інформаційного забез-

печення державного та регіонального управ-

ління, активізації управління інформаційни-

ми потоками в транскордонних регіональних 

системах, питання вдосконалення інформа-

цій ної інфра структури регіонів для активізації 

міжрегіо наль ного співробітництва не мають 

пов ного від дзер калення, що в свою чергу по-

требує нових підходів до створення інтегрова-

них інфор ма ційно-аналітичних систем, які б 

охоплювали все коло питань забезпечення ре-

гіонального розвитку та міжрегіональної спів-

праці. Тому вирішення завдань, які постають 

перед суспіль ством у сфері інформаційного 

простору, передбачає впровадження актуаль-

них заходів регіональної та державної політи-

ки у розвитку інформаційного сектору. 

Метою даної статті є оцінка інформаційної 

інфраструктури для активізації міжрегіональ-

ної співпраці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
При вабливість регіону залежить від його ін-

фраструктурної облаштованості. Тобто розви-

нена інфраструктурна система збільшує інтен-

сивність інвестиційного потоку. Отже, під час 

визначення впливу інфраструктурних перетво-

рень на розвиток країни необхідно врахову-

вати всі складові інфраструктури. У цій роботі 

більш докладно зупинимося на показниках 

оцінки інформаційної інфраструктури. 

Сучасна система показників обумовлює їх 

класифікацію на абсолютні (натуральні, вар-

тісні) та відносні (відсотки, коефіцієнти), що 

дає змогу оцінити зміни, які відбуваються, та 

визначити тенденції розвитку.

На теперішній час у регіонах країни сфор-

мувалися та успішно функціонують різнома-

нітні інформаційні системи у багатьох сферах 

їх соціально-економічного розвитку, наприк-

лад: інформаційна система управління регіо-

ном; інформаційна система управління аг ро-

промисловим розвитком регіону; освітня ін-

формаційна система; система регіонального 

бізнесу; регіональна довідкова система; сис-

тема моніторингу економічного стану регіо ну; 

ін формаційно-аналітична система ефек тив-

нос ті використання паливно-енергетичних 

ре сурсів; інформаційно-аналітична система 

функ ціонування регіональної системи охоро-

ни здо ров’я; інформаційна система супровод-

ження та адміністрування платників подат-

ків тощо. 

Останнім часом за ініціативи регіональних 

органів державної влади створюються регіо-

нальні інформаційні системи: Інформаційний 

ресурс для громадян — Інформація для пе-

реселенців, Інформаційний центр допомоги 

учас никам АТО, Центр допомоги пересе лен-

цям, Інформаційно-координаційний центр, 

Центр допомоги учасникам АТО тощо.

Ефективність функціонування кожної ок-

ремої інформаційної системи зумовлюється 

багатьма факторами, але головним із них є 

можливість даної системи інтегруватися до єди-

ної інформаційної системи регіону як орга-

нічної складової підсистеми. Функ ці о наль на 

спрямованість кожної підсистеми обумовлює 

окремий перелік показників, що характери-

зують даний напрям соціально-еко но міч но го 

розвитку. Так, основними показниками, що 

характеризують діяльність сфери освіти у ре-

гіонах, є кількість дошкільних закладів, кіль-

кість дітей у дошкільних закладах, кількість за-

гальноосвітніх навчальних закладів, кількість 

учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, 

випуск учнів загальноосвітніми нав чаль ними 

закладами, забезпечення закладів ком п’ю те ра-

ми та оргтехнікою і т. і. Для інформаційно-

аналітичної системи ефективності викорис тан-

ня паливно-енергетичних ресурсів затверд-

жено окремий перелік основних показників 

ефективності використання паливно-енерге-

тич них ресурсів [5].

Аналіз показників функціонування інфор-

маційних систем у регіонах дозволяє оцінити 

рівень розвитку інформаційної сфери, рівень 

доступу до глобальних інформаційних мереж, 

застосування сучасних систем та засобів теле-

комунікації й зв’язку з точки зору можливостей 
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активізації міжрегіонального співробіт ни цт ва. 

Проте здійснити таку оцінку можливо лише 

опосередковано, тому що, по-перше, у держав-

ному статистичному спостереженні відсутні 

такі показники, а по-друге, у регіонах існують 

різні інформаційні системи за різними напря-

мами функціонування, для яких не встанов-

лено уніфіковану методологію ста тис тичного 

спостереження. Для даного досліджен ня визна-

чальним критерієм відбору показників для 

аналізу запропоновано критерій ін фор ма цій-

ного забезпечення міжрегіонального співро-

бітництва. 

Методологічні основи визначення окремих 

показників інформаційної сфери полягають 

у їх групуванні за функціональною ознакою: 

показники апаратного сегмента, показники 

тех нологічного сегмента, показники цільово-

го сег мента та результативні показники.

Апаратний сегмент охоплює: комп’ютер на-

стільний, портативний, ноутбук, персональний 

цифровий апарат, міні комп’ютер, універсаль-

ні ОЕМ, устаткування, обладнане обчислю-

вальними здібностями, модеми, мобільні те-

лефони, телевізори, відеоапаратура, електрон-

ні машини, які контролюються комп’ютером, 

устаткування мережевого зв’язку.

Технологічний сегмент включає: технології 

використання широкосмугових, цифрових і 

бездротових технологій, таких як комутований 

доступ (Dial-Up), вузькосмуговий зв’язок 

(ISDN), широкосмуговий зв’язок (DSL, xDSL, 

ADSL, SDSL), технологія Frame-Relay, тех но-

логія зв’язку лініями електропередачі PLC, 

технології мобільного зв’язку (GSM, GPRS, 

UNTS, EDGE, CDMA 2000 1xEVDO), техноло гії 

Wi-Fi та Bluetooth, технології використання 

радіочастот, інфрачервоних променів, електро-

магнітних хвиль, мікрохвиль або акустичних 

хвиль для тривалого зв’язку між пристроями 

користувачів, магістральні лінії LAN. 

Показники цільового сегмента містять гру-

пування за цілями використання інформацій-

них технологій: здійснення автоматизованого 

обміну даними, надсилання замовлень поста-

чальникам, отримання електронних рахунків, 

отримання замовлень від клієнтів, відправ-

лення електронних рахунків-фактур, відправ-

лення або отримання інформації про продук-

цію (каталоги, прейскуранти), відправлення 

або отримання транспортної документації, на-

дання платіжних доручень фінансовим уста-

новам, отримання або відправлення даних  

до / від державних установ.

Результативні показники характеризують 

кін цевий результат функціонування системи. 

Але на кінцевий результат впливають ба гато 

факторів, тому виокремити суто резуль та тивні 

показники функціонування інформацій ної сис-

теми регіону не видається можливим, однак 

узагальнювальним показником ефектив нос ті 

функціонування господарської системи регіо-

ну є ВРП (валовий регіональний продукт). Та-

кож одним із результативних по каз ників ре-

ального сектору економіки є обсяг реалізова-

ної продукції (робіт, послуг), що дає можливість 

опосередковано оцінити вплив функ ціо ну-

ван ня інформаційної системи регіо ну на зрос-

тання обсягу реалізованої продукції.

За даними статистичного спостереження, у 

2015 р. найкраща ситуація із наявністю ком-

п’ютерів була у м. Київ, Дніпропетровській, 

Харківській та Одеській областях, що зумов-

лює кращі можливості цих регіонів до вико-

ристання інформаційних технологій та систем 

задля розвитку партнерських відносин, пошу-

ку необхідної інформації, сприяння співро-

бітництву у багатьох напрямах суспільного 

життя на базі використання ІКТ.

Розширення можливостей функціонування 

інформаційних систем у регіонах спричиняє 

сприятливіші умови до зростання обсягів реа-

лізації продукції, робіт та послуг. Аналіз по-

казників обсягу реалізованої продукції, робіт, 

послуг у регіонах країни у 2015 р. як результа-

тивного показника довів, що у тих регіонах, де 

найкраща ситуація із апаратно-технічним сег-

ментом інформаційної складової, обсяги реа-

лізації також мали кращі абсолютні значення. 

У процесі аналізу показників апаратного 

стану виконано ранжування регіонів за кіль-

кістю підприємств, які мали доступ до мере-

жі Інтернет, та з’ясовано, що підприємства у 

м. Київ мали найкращу позицію (1 місце); далі 

за областями: Донецька (2 місце); Дніпропет-

ровська (3); Харківська (4); Одеська (5). 

Розвиток інформатизації у регіонах Украї-

ни характеризується станом розвитку телеко-

мунікаційної інфраструктури, станом забез-

печення обчислювальною технікою та роз вит-

ком регіонального сегмента мережі Інтер нет 

[6]. Аналіз кількості абонентів мережі Інтер-

нет у регіонах України показав, що у 2010 р. най-

більшою їх кількість була у м. Київ, на другому 
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місці — Одеська область, на третьому — Дні-

пропетровська. У 2015 р. кількість абонентів 

мережі Інтернет зросла у порівнянні з 2010 р. 

на 60,9 %. При чому, у м. Київ зростання за цей 

період склало 62,1 %, в Одеській області 

182,2%, у Дніпропетровській — лише 26,8 %.

Аналіз динаміки розвитку інфраструктури 

мобільного зв’язку свідчить, що за період з 

2010 до 2015 р. кількість абонентів зросла на 

13,4 %. Найвищий розвиток мобільного зв’яз-

ку — у м. Київ, Дніпропетровській, Харків-

ській, Одеській областях, найнижчий рівень у 

Кі ровоградській та Тернопільській областях.

Аналіз динаміки розвитку кабельного те-

лебачення за 2010—2015 рр. свідчить про не-

гативну тенденцію, кількість абонентів за цей 

період зменшилась з 3455,8 до 2940,1 або на 

14,9 %.

Однією з важливих характеристик функціо-

нування інформаційних систем є показник 

отримання доходу від надання інформацій-

них послуг. Ефективність інформаційної сис-

теми визначається порівнянням одержаних 

результатів від функціонування цієї системи і 

витрат усіх видів ресурсів, необхідних для її 

створення, упровадження та розвитку [7].

Аналіз доходів від реалізації послуг з надан-

ня доступу до мережі Інтернет у регіонах Ук-

раїни у 2015 р. свідчить про наявні відмінності 

розвитку цього сегмента. Позитивно відрізня-

ються м. Київ, Одеська, Донецька, Дніпро-

петровська та Львівська області. Найнижчій 

ТАБЛИЦЯ 1. Типологія регіонів за рівнем розвитку інформаційної інфраструктури у 2015 році

Регіони 

Доходи від 

реалізації пос-

луг пошти та 

зв’язку 1 

Рівні 

Доходи від 

реалізації послуг 

міжнародної 

пошти 

та зв’язку 2

Рівні 

Відправлення 

листів та періодич-

них друкованих 

видань 3 

Рівні 

Мережа 

Інтер-

нет 4
Рівні 

Україна 52 434 4368,3 25 6275,1 5892,3

Вінницька 1090,2 III 36,4 V 5830,1 ІІ 102,6 IV

Волинська 711,1 IV 33,2 V 2982,5 ІІІ 67,5 V

Дніпропетровська 2715,9 II 101,4 ІІІ 15 886,4 І 288,4 ІІІ

Донецька 3169,2 I 188,7 ІІ 9828,6 ІІ 326,4 ІІ

Житомирська 911,3 IV 47,2 V 4125,5 ІІІ 57,0 V

Закарпатська 801,9 IV 44,0 V 1989,8 IV 57,6 V

Запорізька 1410,6 III 58,6 IV 6770,8 ІІ 161,2 ІІІ

Івано-Франківська 825,9 IV 28,9 V 2911,6 ІІІ 69,4 V

Київська 1711,9 III 79,5 ІV 5559,3 ІІ 115,7 IV

Кіровоградська 633,9 IV 15,5 V 4175,2 ІІІ 62,9 V

Луганська 1527,2 III 83,1 IV 9076,4 ІІ 126,5 IV

Львівська 2059 II 189,5 ІІ 11 273,5 І 255,1 ІІІ

Миколаївська 971,2 IV 65,2 IV 3757,8 ІІІ 100,4 IV

Одеська 3604,6 I 231,5 І 9401,8 ІІ 1375,5 І

Полтавська 1018 III 33,6 V 7434,9 ІІ 102,8 IV

Рівненська 717,2 IV 22,4 V 2768,3 ІІІ 55,0 IV

Сумська 760 IV 30,9 V 3835,4 ІІІ 70,9 IV

Тернопільська 699,9 IV 29,7 V 3068,0 ІІІ 65,1 V

Харківська 2470,1 II 173,1 ІІ 19 542,4 І 169,1 ІІІ

Херсонська 724,6 IV 26,8 V 4149,1 ІІІ 77,7 IV

Хмельницька 817,5 IV 32,7 V 3091,7 ІІІ 77,0 IV

Черкаська 1006,7 III 51,8 IV 3896,9 ІІІ 67,8 V

Чернівецька 627,4 IV 37,7 V 2421,7 IV 56,6 V

Чернігівська 933,4 IV 51,4 IV 3862,2 ІІІ 81,8 IV

Примітка: 1 І — рівень доходу від 4000 до 3001 млн грн, ІІ — від 3000 до 2001 млн грн, ІІІ — від 2000 до 1001 млн грн, 

нижче 1000 млн грн; 2 І — рівень доходу понад 200 млн грн, ІІ — від 200 до 151 млн грн, ІІІ — від 150 до 101 млн грн, 

ІV — від 100 до 51 млн грн, V — нижче 50 млн грн; 3 І — від 20000 до 10001 тис., ІІ — від 10000 до 5001 тис., ІІІ — від 

5001 до 2501 тис., ІV — нижче 2500 тис.; 4 І — понад 500 тис., ІІ — від 500 до 301 тис., ІІІ — від 300 до 151 тис., 

ІV — від 150 до 75 тис., V — нижче 2500 тис.
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рівень доходів відмічено у Житомирській, Рів-

ненській, Кіровоградській областях. 

Аналіз динаміки доходів від реалізації по-

слуг з надання доступу до мережі Інтернет у 

регіонах країни за період, що аналізується, 

показав, що загалом в Україні доходи зросли 

на 40,6 % у 2015 р. по відношенню до 2010 р. 

У Києві зростання складало 10,2 %, в Оде-

ській області — 221,8 %, Дніпропетровській — 

18,2, Луганській — 70,8, Донецькій — 61,6 %. 

Найбільше зростання доходів відбу лось в 

Одеській області, що можна пояснити наяв-

ністю та ефективністю реалізації Регіо наль ної 

програми інформатизації Одеської області 

на 2011—2013 рр. [6]. За абсолютним значен-

ням показника перше місце залиша ється за 

Києвом (1649,0 млн грн).

Під час дослідження інформаційної інфра-

структури міжрегіонального співробітництва 

бу ло докладно проаналізовано інформаційну ін-

фраструктуру за регіонами. На основі узагаль-

нення показників оцінки інформаційної інфра-

структури міжрегіонального співробітни цтва 

(таб лиця, рисунок) згруповано регіони за рів-

нем розвитку інформаційної інфраструктури. 

Результати дослідження дозволили виділити 

регіони з високим (Одеська), вищий за серед-

ній (Дніпропетровська, Донецька, Львівська, 

Харківська), середнім (Вінницька, Запорізька, 

Карта-схема інформаційної інфраструктури міжрегіонального співробітництва

Ки ївська, Луганська, Полтавська, Черкаська), 

ниж чий за середній (Волинська, Івано-Фран-

ківська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, 

Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Чер-

нігівська), низьким (Житомирська, Закар пат-

ська, Кіровоградська, Чернівецька) рівнем роз-

витку інформаційної інфраструктури.

Висновки. У результаті дослідження: 

1) згруповано показники функціонування 

інформаційної системи регіону, які охоплю-

ють показники апаратного сегмента, показ-

ники технологічного сегмента, показники ці-

льового сегмента і результативні показники. 

Здійснено аналіз статистичних показників за 

вказаними групами та визначено найбільш ін-

формаційно-розвинуті території, до яких на-

лежать м. Київ, Дніпропетровська, Одеська, 

До нецька, Харківська області;

2) доведено, що наявна організація надан-

ня адміністративних послуг у країні характе-

ризується на теперішній час багатьма недолі-

ками і проблемами об’єктивного і суб’єк тив-

ного характеру, що створюють значні труднощі 

для одержувачів адміністративних послуг, а са-

ме: органи влади територіально розташовані в 

різних приміщеннях; у більшості виконавчих 

органів обмежені дні та години прийому; на-

явність різноманітних баз даних виконавчих 

органів ради та інших відомств, не пов’язаних 
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між собою, та необхідність збору одержу ва-

чем послуг підтверджувальної інформації з 

різ них організацій для отримання кінцевого 

результату; відсутність єдиної системи взає-

модії виконавчих органів щодо надання ад-

міністративних послуг; неналежне виконання 

посадовими особами вимог законодавства (ви-

моги щодо подання документів, не передба-

чених законодавством; порушення строків 

надання окремих видів адміністративних пос-

луг тощо);

3) згруповано регіони України залежно від 

рівня розвитку інформаційної інфраструк ту ри, 

на основі чого побудовано карту. Так, ви ділено 

регіони з високим (Одеська), вищим за серед-

ній (Дніпропетровська, Донецька, Львів ська, 

Харківська), середнім (Вінницька, Запорізька, 

Ки їв ська, Луганська, Полтавська, Черкаська), 

нижчим за середній (Волинська, Івано-Фран-

ків ська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, 

Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Чер-

нігівська), низьким (Житомирська, Закарпат-

ська, Кіровоградська, Чернівецька) рівнем роз-

витку інформаційної інфраструктури.
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ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА

Рассмотрены показатели оценки информационной ин-

фраструктуры межрегионального сотрудничества и про-

ведена оценка по регионам. Сгруппированы показатели 

функционирования информационной системы регио-

на. Определенны недостатки и проблемы существую-

щей организации предоставления административных 

услуг в стране. Сгруппированы регионы Украины в за-

висимости от уровня развития информационной инфра-

структуры, на основе чего построена карта развития ин-

формационной инфраструктуры межрегионального со-

трудничества.

Ключевые слова: межрегиональное сотрудничество, по-

казатели, регион, информационная инфраструктура, ин-

формационная система, развитие.
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ASSESSMENT INFORMATION 

INFRASTRUCTURE INTERREGIONAL 

COOPERATION

In the article the performance evaluation of information 

infrastructure interregional cooperation and assessed by re-

gion. Grouped performance of the information system of 

the region, which include hardware performance segment 
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performance technological segment target segment indica-

tors and performance indicators. The analysis of statistical 

indicators for your group and set most information deve loped 

territory. It is proved that the existing organization of admi-

nistrative services in the country now characterized by many 

shortcomings and problems, objective and subjective, creating 

significant difficulties for the recipients of administrative ser-

vices, namely territorial authorities located in different areas; 

the majority of the executive bodies are limited days and 

hours; availability of databases executive council and other 

agen cies, unrelated, and the need to collect the supporting re-

cipient of the service information from different organizations 

to get the final result; lack of a unified system of cooperation 

between the executive authorities for the provision of admini-

strative services; improper performance by officials of legal 

requirements (requirements for submission of documents 

required by law, violation of terms of providing certain types 

of administrative services, etc.). Grouped regions of Ukraine, 

depending on the level of information infrastructure based 

on which is built the map. Thus, selected regions with high, 

above-average, average, below average and underdeveloped 

in frastructure.

Key words: interregional cooperation, indexes, region, infor-

mation infrastructure, information system development.
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ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО

Вступ. Одним із основних аспектів європейської інтеграції України 

є адаптація законодавства до вимог ЄС, тобто спроба досягнення 

ним високого європейського рівня. Такий процес повинен бути 

комплексним та охоплювати усі сфери господарювання, у тому числі 

й міжрегіональне співробітництво, що з кожним днем актуалізує-

ться та стає все більш інноваційним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти між-

регіонального співробітництва досліджували українські вчені Н. Мі-

кула, Є. Рябінін, І. Студенніков, Т. Терещенко, Б. Адамов, З. Варна-

лій,  Л. Михайлова, В. Цеханович, А. Яценко та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Проте 

варто зауважити, що більшість висновків базується на теоретичному 

огляді та аналізі деяких аспектів міжрегіонального співробітницт-

ва, але до цього часу відсутній аналіз національної нормативно-пра-

вової бази щодо означеного питання.

Метою статті є дослідження чинної національної нормативно-

правової бази з питань міжрегіонального співробітництва.

Виклад основного матеріалу. В українському сьогоденні норматив-

но-правова база регіональної політики розвивається та вдоскона-

люється, реагуючи на реальні потреби розвитку суспільства, адже 

формування регіональної політики в Україні за європейськими стан-

дартами потребує, насамперед, створення відповідної нормативно-

правової бази.

Даний ряд документів охоплює нормативно-правові акти України 

щодо питань міжрегіонального (транскордонного) співробітництва, 

який включає в себе основні Закони України щодо транскордонного 

співробітництва, міжнародні угоди, конвенції, хартії, ратифіковані 

Україною.

Закон України «Про транскордонне співробітництво» (№ 1861-IV) 

ухвалений 24 червня 2004 р. Верховною Радою України. Він визначає 

Ключові слова: між регіо-

наль не співробітництво, 

нор ма тивно-правове за без-

печен ня, Закон України, єв-

ро пейське законодавство, 

імплементація.

Виявлено та проаналізовано складові системи нормативно-правового забезпечення 

міжрегіонального співробітництва, які ґрунтуються на принципах та пріорите-

тах державної політики України. Визначено основні положення у сфері міжре-

гіонального співробітництва, що повинні бути імплементовані в законодавство 

згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.
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зміст та основні положення транскордонного 

співробітництва в Україні і має на меті врегу-

лювати процеси укладання та практичної реа-

лізації органами місцевого самоврядування та 

місцевими органами виконавчої влади угод 

про транскордонне співробітництво, у т. ч. пи-

тання державної політики такого співробіт-

ництва [1, С. 62; 2].

До цієї групи також входять Закони України 

«Про місцеві державні адміністрації» (№ 586-

XIV від 09.05.1999); «Про місцеве самовряду-

вання в Україні»(№ 280/97-ВР від 21.05.1997); 

«Про зовнішньоекономічну діяльність» (№ 959- 

XII від 16.04.1991); «Про державний кор дон» 

(№ 1777-XII від 04.11.1991); «Про зайнятість 

населення» (№ 803-XII від 01.03.1991), Бюджет-

ний Кодекс України (№ 2542-III 21.06.2001), 

«Про охорону навколишнього при родного се-

редовища» (№ 1264-XII від 25.06.91), Митний 

кодекс України (№ 1970-XII від 12.12.91) та 

інші нормативно-правові акти законодавства 

України, що прямо чи опосередковано стосу-

ються міжрегіонального (транскордонного) 

співробітництва [3].

Оскільки чинні міжнародні договори, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Ра-

дою України, є частиною національного зако-

нодавства України (ст. 9 Конституції), то в цю 

групу також входять Угода про партнерство і 

співробітництво між Європейськими співто-

вариствами та їхніми державами-членами та 

Україною від 16.06.1994; Закон України «Про 

ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на 

навколишнє середовище у транскордонному 

контексті» (№ 534-ХІV від 19.03.1999); «Про 

приєднання України до Конвенції про охо-

рону та використання транскордонних водо-

то ків та міжнародних озер» (№ 801-ХІV від 

01.07.1999); «Про приєднання до Європейської 

хартії місцевого самоврядування» (№ 452/97- ВР 

від 15.07.1997); «Про приєднання України до 

статуту Ради Європи» (№ 398/95-ВР від 

31.10.1995), Постанова Кабінету Міністрів Ук-

раїни «Про Концепцію адаптації законодав-

ства України до законодавства Європейсько-

го Союзу» (№ 1496 від 16.08.1999); Спільна 

стратегія Європейського Союзу щодо Украї-

ни (схвалена Європейською Радою 11 грудня 

1999 р.); Закон України «Про ратифікацію 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європей-

ським співтовариством з атомної енергії і їх-

німи державами-членами, з іншої сторони» 

(№ 1678-VII від 16.09.2014), Закон України 

«Про засади державної регіональної політики» 

(№ 156-VIII від 05.02.2015). Останній доку-

мент розробляли майже десять років, однак 

замість того, щоб удосконалити законодавчу 

базу регіональної політики і визначити шляхи 

її подальшого розвитку, закон пропонує цен-

тралізацію і збереження наявного статус-кво 

у відносинах між центром та регіонами. Низка 

нововведень, запропонованих законом, викли-

кає сумнів в їхній доцільності. Так, згідно зі 

статтею 8, Державна стратегія регіонального 

розвитку України розробляється на період сім 

ро ків. Однак за Законом України «Про дер-

жавне прогнозування та розроблення програм 

економічного та соціального розвитку Украї-

ни» прогноз економічного і соціального роз-

витку України на середньостроковий період 

розроб ляється на п’ять років. Тобто розробни-

ки Державної стратегії регіонального розвитку 

змушені будуть виходити за рамки прогнозу, 

що негативно позначиться на об’єктивності та 

якості документа. Значним упущенням ново-

го закону є відхід від положень Концепції 

державної регіональної політики 2001 р., яка 

вказувала на тісний зв’язок цієї політики з 

упорядкуванням адміністративно-тери торі аль-

ного устрою. Адже диспропорція в соціально-

економічному розвитку регіонів не в останню 

чергу пов’язана з наявністю значних відмін-

ностей між ними за площею та кількістю на-

селення. Крім того, із принципів державної 

регіональної політики зникло положення про 

поєднання процесів централізації та децен т-

ралізації влади, гармонізацію загальнодержав-

них, регіональних та місцевих інтересів, що 

передбачалося Концепцією державної регіо-

нальної політики [4; 5, С. 149—150]. 

Приєднання до зазначених європейських 

за конодавчих актів розширює правове поле 

міжрегіонального (транскордонного) спів ро-

біт ни цтва, дає можливість передбачити нор-

мами законодавства України встановлення від-

повідальності регіональних органів влади за 

спільно прийняті рішення, здійснення конт-

ролю за виконанням заходів, що випливають 

із укладених сторонами угод про транскор-

донне спів робітництво, а також розповсюд-

жує правові норми Європейської конвенції 

про транскордонне співробітництво між те-

риторіальними общинами або владою на між-
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територіальне співробітництво. Водночас у 

практиці застосування європейських докумен-

тів не завжди однозначно трактуються окремі 

положення.

У вже згадуваній Угоді про асоціацію між 

Ук раїною та ЄС, яка складається з понад ти-

сячі сторінок, існують посилання на численні 

регламенти ЄС, що повинні бути імплемен-

товані в законодавство України. Протягом нас-

тупних 10 років після запровадження зони 

віль ної торгівлі (ЗВТ), Україна здійснюватиме 

поглиблену інтеграцію економіки до внутріш-

нього ринку ЄС, що передбачає значну лібе-

ралізацію торгівлі товарами, послугами, руху 

капіталу, а також комплексну гармонізацію 

правил ведення бізнесу з нормами ЄС. Згідно 

з очікуваннями бізнесу, шляхом лібералізації 

тарифів і наближення законодавства до євро-

пейських вимог Україна зможе скористатися 

новими торговими можливостями на ринку 

ЄС і привести у відповідність ключові галузі 

української економіки до європейських стан-

дартів. Зниження тарифів буде і надалі сприя-

ти тому, що українські експортери щороку 

зможуть заощадити значні кошти, оскільки 

нульова ставка ввізного мита буде застосо-

вуватися до майже 80 % української сільгосп-

продукції. Упровадження стандартів ЄС та 

технічних регламентів, зробить українські то-

вари більш конкурентоспроможними не тіль-

ки на європейському ринку, а й в усьому світі 

[5, С. 150—154].

Також до національної нормативної бази з 

питань міжрегіонального співробітництва мож-

на віднести Постанови Кабінету Міністрів 

Ук раїни «Про затвердження Державної стра-

те гії регіонального розвитку до 2020 року» 

від 06.08.2014 № 385, «Про затвердження 

Дер жавної програми розвитку транскордон-

ного співробітництва на 2011—2015 рр.» від 

01.12.2010 № 1088.

Принципи та пріоритети державної полі ти-

ки містять також інші нормативні акти, зокре-

ма Закон України «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики» № 2411-VI від 01.07.2010, 

згідно зі ст. 4 якого серед основних засад 

внутрішньої політики у сферах розвитку міс-

цевого самоврядування та стимулювання роз-

витку регіонів є розроблення та впроваджен-

ня проектів міжрегіональних економічних 

зв’яз ків і транскордонного співробітництва, 

спрямованих на підвищення конкурентоспро-

мож ності регіонів як основи їх динамічного 

розвитку.

З огляду на те, що в національному законо-

давстві відсутні механізми забезпечення між-

регіонального співробітництва, то правові, ор-

ганізаційні й економічні питання розвитку між-

регіональної, а саме транскордонної співпраці 

регулює Закон України «Про транскордонне 

співробітництво», як було зазначено вище. Так, 

щодо організації, то згідно зі ст. 5 транскордон-

не співробітництво може здійснюватися: у ме-

жах створеного єврорегіону; шляхом укладен-

ня угод про транскордонне співробітництво в 

окремих сферах; шляхом встановлення та роз-

витку взаємовигідних контактів між су б’єк-

тами транскордонного співробітництва, а та-

кож встановлено, що суб’єкти транскордон-

ного співробітництва України відповідно до 

законодавства можуть обирати інші форми 

транскордонного співробітництва.

Згідно зі ст. 6 загальну координацію транс-

кордонного співробітництва та контроль за до-

держанням законодавства з таких питань здійс-

нює центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної регіональ-

ної політики, за участю Міністерства закор-

донних справ України, центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики в сфері містобудування, 

відповідно до повноважень, визначених зако-

нодавством і міжнародними договорами Ук-

раїни, згода на обов’язковість яких надана Вер-

ховною Радою України.

Суб’єктами транскордонного спів ро біт ни-

цт ва в Україні є територіальні громади, їхні 

представницькі органи, місцеві органи вико-

навчої влади України, що взаємодіють із те-

риторіальними громадами та відповідними 

органами влади інших держав у межах своєї 

компетенції, встановленої чинним законодав-

ством та угодами про транскордонне співро-

бітництво (ст. 1.), тобто громади, що представ-

ляють не лише прикордонні, але й внутрішні 

регіони держави.

На рівні центральних органів виконавчої 

влади зазначеною вище Постановою КМУ 

ут ворено Міжвідомчу комісію з питань під-

тримки транскордонного співробітництва, се-

ред ос новних завдань якої є, зокрема, спри ян ня 

забезпеченню координації діяльності органів 

ви конавчої влади в сфері розвитку транскор-

донної співпраці та підвищенню ефективності 
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функціонування наявних єврорегіонів і ство-

ренню нових. 

В Україні також напрацьовано нормативну 

базу для технічного регулювання питань між-

регіонального (транскордонного) співробіт-

ництва. Наприклад, для потреб суб’єктів і учас-

ників міжрегіонального (транскордонного) 

спів робітництва, що здійснюється у формах 

прикордонного міжмуніципального співробіт-

ництва, міжрегіональної взаємодії, і централь-

них органів виконавчої влади, до компетенції 

яких належать питання координації міжрегіо-

нального (транскордонного) співробітництва 

уцілому, за конкретними напрямами та про-

грамами чи окремими проектами Департа-

ментом міжнародного співробітництва, інвес-

тиційного розвитку та з питань європейської 

інтеграції Міністерства регіонального розви-

тку та будівництва України розроблено «Ме-

тодичні рекомендації щодо координації на на-

ціональному та регіональному рівнях проектів 

у галузі транскордонного співробітництва за 

Європейським інститутом сусідства і парт нер-

ства» та «Методичні рекомендації щодо вико-

ристання інформаційних технологій для під-

тримки проектів транскордонного співро-

бітництва». 

У рамках заходів, передбачених постановою 

Кабінету Міністрів України  від 06.08.2014 

№ 385 «Про затвердження Державної стратегії 

регіонального розвитку до 2020 року», місцеві 

державні адміністрації зобов’язані розробити 

проекти регіональних стратегій розвитку на 

період до 2020 р., а Міністерство економічно-

го розвитку і торгівлі разом із іншими цен-

тральними органами виконавчої влади — що-

річно розробляти і подавати до Кабінету Міні-

стрів України відповідні плани заходів щодо 

реалізації Стратегії. Завдання з координації 

діяльності центральних і місцевих органів ви-

конавчої влади з розроблення та виконання 

планів заходів щодо реалізації Стратегії вико-

нує Мінрегіонбуд.

Повноваження щодо участі у міжрегіональ-

ному (транскордонному) співробітництві те-

риторіальних громад, їх представницьких ор-

ганів, місцевих органів державної виконавчої 

влади передбачені Законами України «Про міс-

цеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР 

від 21.05.1997 та «Про місцеві державні адмі-

ністрації» № 586-XIV від 09.04.1999. Зокрема, 

повноваження виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад у галузі зовнішньо-

економічної діяльності передбачені підпунк-

тами в ст. 35 Закону України «Про місцеве са-

моврядування в Україні» [6, С. 301].

Висновки і пропозиції. Міжрегіональне спів-

робітництво є одним із ефективних еконо міч-

них процесів на національній та міжнародній 

арені. Однак у результаті досліджен ня визна-

чено, що національне законодавство щодо 

йо го регламентації є далеким від досконалос-

ті. З од ного боку, воно характеризується наяв-

ністю про рахунків та певних неузгодженостей 

із ратифікованими міжнародними норматив-

ними акта ми та стандартами Європейського 

Сою зу. З ін шого, його дослідження україн-

ськими вченими ґрунтуються, в основному, на 

розкрит ті теоретико-методичних питань. Про-

те поглиб лення досліджень в сфері між регіо-

наль ного спів робітництва дозволяє стверджу-

вати про серйозні наміри України усунути такі 

розбіжності. Наступним кроком для ефектив-

ної національної економіки має бути роз роб-

ка та ухвалення Закону України «Про міжрегі-

ональне співробітництво», який змо же сис-

тема тизувати цей процес та дати йому чіт ку 

регламентацію, що у свою чергу надасть мож-

ливість для розширення ефективного між ре-

гіонального співробітництва в усіх регіонах 

України.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Выявлены и проанализированы составляющие системы 

нормативно-правового обеспечения межрегионального 

сотрудничества, основанные на принципах и приорите-

тах государственной политики Украины. Определены 

основные положения в сфере межрегионального сотруд-

ничества, которые должны быть реализованы в законо-

дательстве в соответствии с Соглашением об ассоциации 

между Украиной и ЕС.

Ключевые слова: межрегиональное сотрудничество, нор-

мативно-правовое обеспечение, Закон Украины, евро-

пей ское законодательство, имплементация.

Yu.S. Rohozian

Тhe Institute of Economic and Legal Researches 

of NAS of Ukraine, Kyiv

NATIONAL REGULATION 

OF INTERREGIONAL COOPERATION

The article identified and analyzed the components of the 

system regulatory framework of interregional cooperation 

based on the principles and priorities of the state policy in 

Ukraine. The main provisions in the area of interregional 

cooperation are considered to be implemented in legislation 

in accordance with the Agreement on Association between 

Ukraine and the EU.

Key words: interregional cooperation, regulatory support, the 

Law of Ukraine, the European legislation, implementation.
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In article the results of public opinion poll of the EU countries population are presented, 

their relationship to the process of expanding the Union is marked, the attitude of Ukrai-

nians to Ukraine’s membership of the EU is defined. The problems and prospects of signing 

the Association Agreement between Ukraine and the European Union were considered. 

The article is based on the results of research conducted by the Razumkov Centre.

Introduction.The aim of the Association Agreement between Ukraine 

and the European Union is the integration deepening between Ukraine 

and EU in the sphere of politics, trade, culture and security. It should be 

noted that the extension has its social costs — territory, population and 

overall economic potential of the Union are increasing but at the same 

time — the economic performance in per capita terms are decreasing. Ex-

panding its socio-economic and political space the EU is sacrificing the 

current interests of providing maximum life’s quality of the Community 

members for achieving the strategic goals.

Analysis of pasadena exploration thing. The problems and the prospects 

of signing the Association agreement between Ukraine and the European 

Union are considered in many scientific and journalistic articles but Ra-

zumkov centre and his staff have made a very significant contribution to 

the study of the relations of Europeans concerning entry of Ukraine into 

the European Union [1—5]. This requires the generalization and systema-

tization of obtained results.

Purpose of article — is a determination of the population ratio of the 

European Union to the accession of Ukraine into the European Union, the 

prob lems and prospects of agreement implementation in the European 

Union.

The results of the research. The decision of the fifth enlargement of 

the EU, as distinct from the previous stages, had rather political than eco-

nomic motives and  remains today  major challenge facing the EU cur-

rently. The accession of 12 new countries (without Turkey) will increase 

the territory of the EU by 34 %, the population by 28 % while total GDP 

increased by only 4.8 %. Significant reduction of average level of GDP 

per capita in the EU can cause dissatisfaction of European Union mem-
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public opinion poll.
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ber states by population: the decline in living stan-

dards for uncertain compensation in the future — 

is rather controversial formula for pragmatic Euro-

peans [1].

The relation of the EU countries population in 

view is ambiguous and far from unanimous sup-

port of this process. 43 % of the EU countries pop-

ulation agreed that the Union should increasing 

the new member countries; at the same time, 35 % 

of respondents do not support the expansion pro-

cess. Interestingly the majority supporters of EU 

expansion are living mainly in countries with rela-

tively low levels of economic development. Mo-

reover in the leading countries of the EU that are 

significantly affect on the definition of the EU 

strategy, the part of expansion supporters is only 

slightly more than a third. Quite reluctant EU ci-

tizens are relating to the possibility of receiving 

membership fees to the European Union. Only a 

fifth of respondents (21 %) believe that the EU 

should be open to everyone and almost half (44 %) 

admit such possibility only for individual states.

Taking into account the high level of democra-

cy development in the EU and the fact that the 

vast majority (71 %) of EU citizens were in favor 

of postponing the expansion in the event of the 

discovery of its negative consequences, it can be 

noted that the enlargement process can become 

unpredictable from the point of support view for 

its community of EU member countries. The 

views of the Ukraine’s population are also curious 

to the borders of which (EU) Ukraine is coming. 

Our compatriots appreciate positively process of 

expanding the European Union (EU). The largest 

part of the population (32.1 %) confident that the 

process of expanding the EU will improve its rela-

tions with Ukraine. Only just one in ten (9.6 %) 

held the opposite point of view [1].

It is desirable that the appearance of wealthy 

neighbor EU — on the Ukrainian border was not a 

booster of the traditional expectations of aid but 

also incentive to rebuild their own economy. Now 

the company has the potential for strengthening 

European values of the population. It can inten-

sify the improvement of cooperation of Ukraine 

with the EU, the candidate countries, as well as 

their interest in the integration of Ukraine into 

the European community. But this causing our 

citizens visible skepticism: only 18.4 % of respon-

dents believe that the EU countries related to Uk-

raine as a potential partner; the majority of the 

population (62.4 %) believe that the EU members 

or indifferent to the possible membership of 

Uk raine in EU (35.4 %) or skeptical, considering 

that Ukraine has no prospects of joining the EU 

(27 %).

At the same time our compatriots are aware of 

the fact of significant economic decline cons train-

ing the Ukrainian European integration: the grea-

test part of the citizens (39.8 %) believe the real 

output of our country on the economic level of 

the EU leading countries only after 20 years. 

However despite this the majority of them (66 %) 

believe that Ukraine should join the EU in the 

next 5—10 years. 

The approach of the EU to the Ukrainian bor-

der does not give grounds for overly nice and dra-

matic scenarios of economic development rela-

tions. Obviously it should be soberly recognized 

that the modern state of the Ukrainian economy 

and the level of economic cooperation with the 

EU will not reduce to the rapid accession of 

Ukraine to the European Union or to its isolation. 

The consequences of EU expansion for Ukraine 

will mainly be determined on the one hand by do-

mestic institutional and structural reforms in the 

European Union in its extended form, by the stra-

tegy of the EU’s external relations in the Eastern 

direction, and on the other hand by the ability of 

Ukraine to effective institutional and structural 

change within the country. That is the key for 

Ukrainian European integration should probably 

be sought not in Brussels but in Kiev.

Membership in the Union last decade has not 

created significant barriers to the development of 

trade and economic relations with other count-

ries. Reorientation of the candidate countries on 

the development of trade and economic relations 

with the EU basically has already been done. There 

are no sufficient grounds to assume that the acces-

sion of individual countries in the EU must inevi-

tably lead to the collapse of their trade and eco-

nomic relations with Ukraine [1].

Export and import operations of the candidate 

countries with the current EU members are al-

ready being implemented on the basis of free trade 

and a common external customs tariff which will 

join the new members of the Union, on average, 

lower than existing national customs levels. At the 

same time in some cases there will be an increasing 

of the tariff protection level. This is especially con-

cerning the Baltic States. Ukraine with them has 

signed agreements on free trade which should be 

null and void after the entry of these countries into 
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the EU. The volume of Ukrainian exports to the 

countries of the region can reach 15-20%.

EU expansion may lead to intensification of 

competition between Ukrainian producers and en-

terprises of new EU member states in the single 

market of the European Union. This will mainly 

relate the companies of the ferrous metallurgy sec-

tor. However this influence may be limited in con-

nection with the adoption of the new EU members 

the European social standards and norms of envi-

ronmental protection. Ukraine may even increase 

their competitive advantage in sectors that are par-

ticularly sensitive to competition on price para-

meters of goods because in the countries — new 

EU member states will increase the cost of pro-

duction. This creates the incentives to transfer 

some of the more simple production facilities on 

the territory of Ukraine. But such development 

can be hardly attributed to favorable from the point 

of long-term strategy view of Ukraine.

The position of the Ukrainian products manu-

facturers with a high level of added value in the 

short and medium term will not significantly 

change — taking into account the small current 

volumes of such exports to the candidate countries. 

In the long run they will depend on Ukraine’s 

European technical standards and European qua-

lity level [1].

The position of the Ukrainian agrarian pro-

ducers in the enlarged EU market will depend on 

two factors: first the level of their compliance with 

the EU standards; secondly from the changes that 

will occur in its common agricultural policy. In this 

context Ukraine should clearly define the priority 

directions of convergence of Ukrainian and Euro-

pean standards and technical requirements appli-

cable in agriculture.

EU expansion will intensify the promotion of 

its producers on the markets of third countries 

therefore it is possible to predict the pressure in-

creasing  in terms of the Ukrainian market open-

ing. The expansion of the European Union will 

bring it to the first place as a market for Ukrainian 

goods and to the second — as a source of Ukrai-

nian imports. It means that the dynamics of eco-

nomic processes in the EU will significantly affect 

on the economic situation in Ukraine, taking into 

account the high level of its economy openness. 

The high degree of influence will require the new 

approaches to the development and implemen-

tation of economic policies taking into account 

the tendencies of world economic development 

relations and economic conditions particular in 

Europe.

Meanwhile, the CIS countries (primarily Rus-

sia) will hold the championship in the Ukrainian 

import. Consequently, a foreign trade of Ukraine 

will be characterized by increasing tendency of 

the presence on the EU market while in  short im-

ports and even in medium term will continue the 

dominance of the CIS countries [1].

In general the roots of the most problems for 

Ukrainian exporters which will arise due to the EU 

expansion, the gap of Ukraine from candidate 

countries in the field of market-oriented socio-

economic transformation and rate of economic 

and technological modernization, affecting on com-

petitiveness in an open market environment.

Do not being a WTO member Ukraine can not 

effectively resist in the future to use the additional 

anti-dumping and countervailing measures from 

the side of the new EU members. It is another 

argument in favor of the necessity of Ukraine’s 

accession to the world trade organization that will 

allow to use the internationally established mecha-

nisms to protect interests in these matters. In con-

nection with the EU expansion for Ukraine be-

comes relevant to the question of trade regime im-

provement  with the EU as a whole. In particular 

about assignment to Ukraine the status of market 

economy state in full. In the long term the so-

lutions to many problems may be the conclusion of 

a free trade agreement between Ukraine and the 

EU which provided the current Agreement on 

partnership and cooperation.

The movement of the EU to the East will be ac-

companied by the introduction of the visa regime 

by the neighboring candidate countries, strength-

ening border control, strengthening the fight against 

illegal migration which affects the interests of mil-

lions our compatriots.

The issue of labor migration regulation and so-

cial protection of Ukraine citizens becomes rele-

vant in this context. By the way after leading of the 

European regulation to the candidate countries of 

this sector will lead to limitation of the employ-

ment opportunities of the Ukraine citizens [1].

On the other hand it is no secret that most of 

labour flow resources of Ukraine to the West is 

illegal labour migration provoking problematic in 

relations of Ukraine with the EU and member 

candidates.

At the same time only just restrictive measures 

by the EU and the candidate countries will not 
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solve the problem of the illegal employment era-

dication of Ukrainian citizens in their territories. 

It is clear that in the near future Ukraine will not 

be able to dramatically reduce unemployment with 

its own forces and significantly improve living stan-

dards. Therefore the proposal of undocumented 

workers from Ukraine will stimulate the demand 

side of the informal sector in the EU.

It is also clear to overcome the illegal labour mi-

gration there is a lack of Ukraine’s efforts. It is 

necessary together with the EU and the candidate 

countries to comprehensively address this prob-

lem: from helping to create working place in Uk-

raine — up to the legalization of labour migration 

flows by increasing the respective quotas. In the 

medium term the establishment of agreements be-

tween Ukraine and EU on labour migration and 

social protection of Ukrainian workers abroad is 

necessary.

Strengthening the fight against illegal migration 

in the enlarged Euroclub, establishing on its bor-

ders the anti-immigration barriers in the form of 

strict border and visa regimes can largely shift the 

burden of this transnational problem in our country. 

Ukraine may turn into the state for illegals storage 

that will destabilize the internal situation. Conse-

quently there is a zone of instability directly beyond 

the borders of the European Union [1].

The struggle of the EU with illegals needs not 

only the establishment of barriers on the Western 

border of Ukraine but also putting in order all the 

borders in Eastern Europe and especially Eastern 

and Northern borders of Ukraine, through which 

the main transit flow of illegals comes to Ukraine.

The introduction of the visa regime may affect 

on the freedom of Ukrainian citizens movement 

and on their welfare.

Visa regime of border crossing procedures, bor-

der control procedures and measures to eliminate 

illegal migration is a common international prac-

tice. But in the Ukraine’s situation the introduc-

tion of visas is combined with the internal prob-

lems: the low level of citizens life forcing them in 

particular to dump at the labour market, participa-

tion in criminal activities, etc.; a lack of legal cul-

ture (behavior of our citizens abroad is a separate 

issue and not a very pleasant conversation). In par-

ticular it explains the desire of EU member states 

and candidate countries to dissociate themselves 

from Ukraine due to the barrier visas and strict 

border control procedures. It is necessary to mini-

mize the negative impact of these EU measures on 

the Ukrainian citizens — primarily to bring in 

correspondence with EU standards an internal 

socio-economic situation in Ukraine.

On the other hand it is necessary to implement 

the specific adaptation measures before introduc-

ing a visa regime with Ukraine: to expand the net-

work of consular offices, to simplify the procedure 

for registration of documents, to establish the op-

timal cost of visas.

Upon the completion of current phase of EU 

expansion the Ukraine’s Western borders will be-

come the Eastern frontier of the European Union. 

It is a qualitatively new political situation which 

will largely determine the nature of the contacts 

with our European partner and also the prospects 

for further development of Ukraine [1].

In the interest of the EU to ensure word and 

stability on its borders, to have as its neighbors, a 

stable, democratic and economically developed 

state with a predictable and friendly foreign policy. 

Therefore we should expect increasing of EU 

political pressure on Ukraine primarily in the di-

rection of strengthening democratic institutions, 

human rights, media freedom, organized crime and 

corruption in the government. Obviously this pres-

sure will most likely feel in the coming months, 

given the upcoming parliamentary elections in 

Ukraine. From their transparency, democracy, in 

conformity with European standards will depend 

the future EU relations with Ukraine and prospects 

of European countries integration in general.

The movement of the EU to the Ukrainian bor-

ders on the background of a Common European 

Policy Security and Defense development will 

allow our state to take a more active part in stren-

gthening security on the continent. Today in the 

sphere of security Ukraine can make a real cont-

ribution to stability in the zone of interests of 

the EU — along the lines of peacekeeping, disaster 

relief situations, strategic transport, etc.

The EU accession of the states with which 

Ukraine has traditionally good relations and re-

ceiving by them the quotas in the governing bodies 

of the Union can contribute the promotion of 

Ukrainian interests in the EU and will allow use  

tested mechanisms for regional cooperation to 

deepen contacts with the European Union.

We should emphasize one important fact. EU 

expansion is accompanied by deepening EU coo-

peration with Russia. Consequently Ukraine’s mo-

vement to Europe, among other things, will define 

by the level and nature of its relations with Russia. 
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In particular it is necessary to deepen economic 

cooperation with Russia for strengthen the natio-

nal economy as a basis for the realization of their 

political aims in Europe [1].

Summary. In general the approach of the EU to 

the Ukrainian borders is objectively strengthen 

the impact of the European Community on Uk-

raine. In political terms this process can be consi-

dered as positive because it contributes the imple-

mentation of the European standards in Ukraine. 

At the same time the transformation of the EU 

can create many problems for Ukraine. It is ob-

vious that the nature and level of cooperation be-

tween Ukraine and the enlarged EU, the prospect 

of Ukrainian European integration will depend 

primarily on internal transformations in Ukraine, 

the conditions creation for stable democratic de-

velopment, the rise of the domestic economy.
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Авторське бачення зводиться до того, що під технологією управління персоналом 

розуміється сукупність методів, прийомів, реалізація яких передбачає системне й 

послідовне виконання управлінських процедур і операцій, що забезпечує досягнення 

чітко визначеного або очікуваного результату. Під час дослідження доведено, що 

класифікація технологій ефективного управління персоналом повинна базуватися 

на теорії систем, згідно з якою ця технологія розглядається як послідовність дій, 

що поєднані в систему. Отримані висновки свідчать, що технології управління пер-

соналом повинні застосовуватися на всіх етапах управлінського циклу.

Вступ. Наявні сучасні умови дисбалансу економічних процесів ма-

ють значний вплив на функціонування підприємств майже усіх галу-

зей промисловості. Постійно зростає рівень невизначеності, що від-

дзеркалюється в результативності управлінських рішень. Саме ці 

фактори є вирішальними під час формування системи управління 

персоналом, оскільки лише використання сучасних технологій ме-

неджменту персоналу дозволяє реалізувати, узагальнити широкий 

спектр питань адаптації індивіда до зовнішніх умов, врахувати осо-

бистісні чинники. У сучасній літературі основна увага приділена роз-

гляду переважно інформаційних технологій управління персоналом, 

що й визначило напрям дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням управління 

персоналом займалися такі вчені: О. Аминова [1], М. Армстронг [2], 

В. Бовикін [3], Н. Гавкалова [4], Л. Лукічьова [7], О. Степанцова [10] 

та інші. Однак, не зважаючи на значну кількість публікацій, недо-

статньо уваги приділяється саме технології управління, що розгля-

дається як безперервний процес здійснюваних управлінських впли-

вів на персонал.

Постановка завдання. Мета даної роботи — визначення сутності 

технології управління персоналом та особливостей її використан-

ня у сучасних умовах. Об’єктом даного дослідження є процеси уп-

равління персоналом на підприємстві, предметом — технології ефек-

тивного управління персоналом. Для досягнення мети в статті було 

визначено сутність поняття «технологія управління персоналом», 

Ключові слова: менеджмент, 

технології, персонал, тех но-

логія управління персона-

лом.
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на ведено класифікацію, розкрито сутність 

кож ної технології, упорядковано етапи за сто-

сування технологій ефективного управління 

персоналом.

Результати дослідження. Авторське бачення 

зводиться до того, що під технологією управ-

ління персоналом розуміється сукупність ме-

тодів, прийомів, реалізація яких передбачає 

системне й послідовне виконання управлін-

ських процедур і операцій, що забезпечує до-

сягнення чітко визначеного або очікуваного 

результату. Сформована технологія може бути 

освоєна іншим суб’єктом господарювання за 

короткий проміжок часу.

Запропонована авторами класифікація ба-

зується на теорії систем, згідно з якою техно-

логія управління персоналом розглядається як 

послідовність дій, що поєднані в систему. Се-

ред технологій ефективного управління пер-

соналом згідно із системним підходом розгля-

нуті технології:

• технологія ефективної HR-стратегії;

• технологія ефективного планування пер-

соналу;

• технологія ефективного відбору та найму 

персоналу;

• технологія ефективної мотивації персоналу;

• технологія ефективної оцінки персоналу;

• технологія ефективного контролю пер-

соналу.

Ефективність технології формування стра-

тегії управління персоналом (HR-стратегії) 

створює оптимальні умови розробки та впро-

вадження підходів до управління персоналом 

у довгостроковій перспективі. Основним при-

значенням стратегічного управління персо-

налом є формування довгострокових конку-

рент них переваг за рахунок забезпечення під-

приємства кваліфікованими, відповідальни ми і 

до статньо мотивованими співробітниками [1]. 

При цьому на першому етапі проводиться ана-

ліз факторів впливу зовнішнього і внутріш-

нього середовища та потреб підприємства. 

Особлива увага приділяється узгодженості дій 

вищого керівництва, керівників підрозділів і 

працівників. Паралельно оцінюються «вузькі 

місця» реалізації стратегії; уважно розгляну-

то перебіг процесів та використання ресурсів. 

План дій повинен охоплювати програми, кон-

сультації, поширення інформації та навчан-

ня. Обо в’язковим елементом є оцінка резуль-

татів на кожному етапі розвитку та визначен ня 

критеріїв вимірювання досягнутих показни-

ків. Етап управління реалізацією включає фік-

сацію досягнутих результатів або моніторинг 

змін і розв’язування поточ них завдань. На 

ос танньому етапі потрібно, оцінивши до сяг-

нуте, запропонувати подальший сценарій 

розвитку дій; урахувавши вихідні пропозиції, 

забезпечити просування ідей і цілей керівни-

ків підрозділів, поліпшити ко мунікації та на-

вчання; задовольнити потреби в додаткових 

ресурсах.

Наступною важливою технологією управ-

лін ня персоналом є технологія його плануван-

ня. На сьогодні більшість підприємств виді-

ляють планування персоналу у самостійний 

вид діяльності функціональних підрозділів, 

що від повідають за управління кадрами [5]. 

Ін новаційні та організаційно-технічні зміни 

виробництва вимагають своєчасного пошуку 

й підготовки персоналу для прийняття опти-

мальних виробничих і управлінських рішень, 

а також зниження опору персоналу і соціаль-

ної напруги щодо працівників, робочі місця 

яких змінюються або ліквідуються. Завдання 

кадрового планування можна вирішити за ко-

роткий термін, що є ознакою відповідальності 

керівництва організації перед персоналом [6].

Технологія планування персоналу дозволяє 

забезпечити потреби організації в персоналі у 

майбутньому, а також оцінити можливість за-

доволення цієї потреби. За М. Армстронгом [2], 

основні завдання технології планування пер-

соналу зводяться до:

• залучення та збереження необхідних пра-

цівників, які володіють відповідними навич-

ками, досвідом і компетенцією;

• передбачення можливого надлишку або 

де фіциту працівників;

• створення добре підготовленого та гнуч-

кого штату, що робить внесок у здатність ор-

ганізації адаптуватися до невизначеності і 

змінюється в навколишньому середовищі;

• зниження залежності від найму працівни-

ків ззовні, коли на ринку праці відзначається 

недостатня пропозиція працівників з важли-

вими для організації навичками, за допомогою 

збереження та розвитку власних працівників;

• удосконалення використання праців-

ників за допомогою більш гнучких систем 

ро боти.

Ефективність технології планування пер со-

налу визначається грошовим кадровим внес-
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ком, що забезпечує вирішення стратегічних зав-

дань підприємства, розвиненість маркетингу 

персоналу на підприємстві. Йдеться про ре-

сурсну основу менеджменту персоналу у ви-

гляді його відбору та найму [3].

Вирішальну роль в ефективності сучасного 

промислового підприємства відіграють тех но-

логії відбору та найму персоналу. Саме вони 

визначають його потенціал і формують імідж. 

Відбір кадрів — процес вивчення психоло-

гічних і професійних якостей працівника з 

метою встановлення його придатності для 

ви конання обов’язків на певному робочому 

міс ці або посаді та вибору з сукупності претен-

дентів найбільш підходящого з урахуванням 

відповідності його кваліфікації, спеціальнос-

ті, особистих якостей і рис характеру діяль-

ності, інтересам організації та його самого [6].

Для створення технології ефективного від-

бору та найму персоналу необхідно враховува-

ти такі вимоги: забезпечення своєчасного за-

повнення вакансій; відповідність рівня освіти 

й професійних навичок працівників посадо-

вим вимогам; використання конкретизованих 

методів, застосування яких не потребує зайвих 

матеріальних витрат і забезпечує надійність 

результатів [4].

Технології мотивації персоналу, що застосо-

вуються на підприємстві, — це процес впливу 

на людину з метою спонукання її до конкрет-

них дій за допомогою формування певних мо-

тивів для здійснення ефективної діяльності. 

Розробці технологій ефективної мотивації пер-

соналу у світовій практиці в даний час приді-

ляється велика увага. У практиці вітчизняно-

го менеджменту персоналу мотивація праці, 

як правило, зводиться до преміювання співро-

бітників, що як мотиваційний метод не завжди 

ефективно. Тому під час розробки ефективної 

технології мотивації персоналу необхідно ко-

ристуватись вже накопиченим практичним 

досвідом зарубіжних підприємств [9].

Таким чином, технологія мотивації — це, 

перш за все, інструмент управління праців-

никами, тобто спонукання персоналу до ви рі-

шення поставлених завдань. Тому, ефективною 

буде та технологія мотивації, що дозволить 

вирішувати поставлені завдання при міні-

мальних витратах, у тому числі часу і зусиль 

керівника. Це спричинює безперервну зміну 

технологій і їхнє коригування у разі потреби. 

У ре зультаті зміни тих чи інших умов, що впли-

вають на мотивацію персоналу, може зміни-

тись і сама технологія [10].

Застосування технології оцінки персоналу 

дає можливість керівникам або кадровим служ-

бам підвищувати ефективність кадрової по-

літики, залучати нових більш кваліфікованих 

співробітників, тим самим підвищуючи якість 

виконуваної роботи. Технологія оцінки пер-

соналу — система виявлення їхніх певних ха-

рактеристик, що допомагає керівнику в ухвалі 

управлінських рішень, спрямованих на збіль-

шення результативності підлеглих.

Технологія ефективного контролю орієн то-

вана на підведення підсумків реалізації циклу 

управління, оцінку якості, економічності та до-

цільності виконання кожної функції управ-

ління. Контроль завершує управлінський цикл, 

і на цьому етапі неможливо внести в нього 

якісь корективи, ми можемо лише констатува-

ти, аналізувати і робити висновки, що можуть 

стати у пригоді у подальшому [11].

Для створення дійсно ефективного управ-

лінського контролю потрібна така система, 

яка могла б, перш за все, вчасно повідомляти 

про необхідність попереджувальних коригу-

вальних дій. Якщо немає можливості попе-

реджати проблеми і відхилення, то контроль 

стає дієвим лише тоді, коли за його підсумка-

ми або в його ході вжито заходи щодо усунен-

ня недоліків і причин, що породжують неба-

жані явища [10].

Застосування технології ефективного конт-

ролю персоналу покликане виявити на під-

приємстві проблеми, що назрівають, і скори-

гувати його діяльність до того, як ці проблеми 

переростуть у кризу [7].

Кінцева мета застосування технології конт-

ролю персоналу полягає не в тому, щоб зібрати 

інформацію, встановити стандарти і виявити 

проблеми, а в тому, щоб вирішити завдання, 

які стоять перед підприємством. Найважливі-

шим інструментом цієї технології є проведен-

ня вимірювань та порівняння отриманого ре-

зультату. Недостатньо мати докладну і точну 

інформацію про різні відхилення від наміче-

них цілей, якщо ця інформація не використо-

вується для здійснення коригувальних дій. 

Саме результати контролю стають підставою 

для керівників організації коригувати ухвалені 

раніше рішення.

Висновки. Визначено, що під технологією 

уп рав ління персоналом розуміємо сукупність 
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методів, прийомів, реалізація яких передбачає 

системне й послідовне виконання управлінських 

про цедур і операцій, що забезпечує досягнен-

ня чітко визначеного або очікуваного резуль-

тату. Запропонована класифікація технологій 

управління персоналом, що базується на теорії 

систем: технологія ефективної HR-стра тегії; тех-

нологія ефективного планування персоналу; 

технологія ефективного відбору та най му пер-

соналу; технологія ефективної мотивації пер-

соналу; технологія ефективної оцінки персо-

налу; технологія ефективного контролю пер-

соналу, згідно з якою вона розглядається як 

послідовність дій, що поєднані в систему. Тех-

нології управління персоналом повинні за-

стосовуватися на всіх етапах менеджменту: 

від бору й селекції персоналу, організації його 

діяльності, контролю досягнутих результатів. 

Запропонована послідовність дій забезпечить 

ефективність застосовуваних на підприємстві 

технологій управління персоналом на всіх ета-

пах управлінського циклу.

Перспективами подальших досліджень у да-

ному напрямі є практична апробація запропо-

нованих технологій на сучасних підприємст-

вах України.
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Особливості використання сучасних технологій менеджменту персоналу: теоретичний аспект

М.И. Иванова, Е.В. Варяниченко

Государственный ВУЗ «Национальный горный 

университет», г. Днепр

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ МЕНЕДЖМЕНТА ПЕРСОНАЛА:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Авторское видение сводится к тому, что под технологией 

управления персоналом понимается совокупность мето-

дов, приемов, реализация которых предусматривает си-

стемное и последовательное выполнение управленче-

ских процедур и операций, что обеспечивает достижение 

четко определенного или ожидаемого результата. В ре-

зультате исследования нами доказано, что классифика-

ция технологий эффективного управления персоналом 

должна основываться на теории систем, согласно кото-

рой эта технология рассматривается как последователь-

ность действий, объединенных в систему. Полученные 

выводы подтверждают, что технологии управления пер-

соналом должны применяться на всех этапах управлен-

ческого цикла.

Ключевые слова: менеджмент, технологии, персонал, тех-

нология управления персоналом.

М.І. Ivanova, H.V. Varyanichenko

The State University «National Mining University», 

Dnipro

APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGIES 

IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: 

THEORETICAL ASPECTS

The author believes that the human resource management 

technology is a set of methods and techniques, which allow a 

systematic and consistent implementation of management 

procedures and operations to achieve clearly defined or ex-

pected goals. The study has shown, that the classification of 

effective human resource management technologies should 

be based on the systems theory, according to which this tech-

nology is considered as a sequence of activities combined in 

the system. The findings confirm that HR management tech-

niques should be applied at all stages of company’s manage-

ment cycle.

Key words: management, technology, human resource, hu-

man resource management technology.
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ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО

© Н.С. КОСАР,

     Н.Є. КУЗЬО, 

     І.В. ДАНИЛИК, 2016

Досліджено ринок праці України, який детерміновано визначає розвиток ринку 

освітніх послуг. Визначено структуру попиту і пропозиції на ринку праці Львівської 

області та України, детально проаналізовано попит на маркетологів. З викори-

станням вторинної маркетингової інформації визначено динаміку попиту на на-

прям підготовки та спеціальність «Маркетинг» у найбільших ВНЗ України. 

Обґрунтовано доцільність упровадження концепції маркетингу у діяльність ви-

пускових кафедр навчальних закладів, які здійснюють підготовку маркетологів, та 

важливість їх належної практичної підготовки.

Вступ. Останніми роками внаслідок фінансово-економічної кризи 

посилюється безробіття, зменшується кількість працевлаштованої 

молоді після закінчення вищих навчальних закладів. У цих умовах 

ВНЗ повинні постійно досліджувати ринок праці і готувати необ-

хідних для нього фахівців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню попиту на 
маркетологів та проблем їхньої адаптації до ринку праці присвячені 

наукові публікації А.Я. Дмитрів, О.С. Качановецької, Ю.В. Огер-

чук, Н.І. Хтей тощо. Зокрема, ряд науковців, таких як А.Я. Дмитрів, 

Н.Р. Балук, Л.М. Бук [1], О. С. Качановецька, Ю.В. Огерчук [2] у сво-

їх дослідженнях зосередили головну увагу на використанні сучасних 

методів навчання з метою більшої адаптації випускників до ринку 

праці. Н.І. Хтей, О.І. Дриль, І.Я. Земляк [3] головну увагу звертають 

на рівень практичної підготовки фахівців з маркетингу. Проте швид-

кі зміни на ринку праці вимагають насамперед внесення змін у нав-

чальні плани, уведення нових спеціалізацій, а посилення конкурен-

ції на ринку освітніх послуг — активної маркетингової діяльності ви-

пускових кафедр з метою залучення абітурієнтів. 

Мета статті: дослідити ринок праці України, потребу на ньому у 

маркетологах, пропозиції ВНЗ щодо їхньої підготовки та попит на 

їхні послуги, на підставі чого подати рекомендації щодо збільшення 

популярності цих спеціалістів.

Результати дослідження. Кризові умови функціонування підпри-

ємств суттєво позначились і на ринку праці. У 2014 р. кількість про-

Ключові слова: фахівець з 

маркетингу, ринок праці, 

під готовка маркетологів, ос-

вітні послуги.
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Формування попиту та пропозиції на фахівців з маркетингу в Україні 

позицій вакансій скоротилася на 30 %, не було 

жодної професії, для якої була б характерна по-

зитивна динаміка. У перші місяці 2015 р. си-

туація дещо стабілізувалася, оскільки на ринку 

праці зросла кількість вакансій і пошукувачів 

роботи. Але пропозиція роботи зросла лише 

на 9 %, а кількість резюме — на 24 % [4]. Не-

зважаючи на те, що в січні половину місяця 

займають свята, кількість вакансій січня 2016 р. 

майже у два рази перевершила кількість ва-

кансій 2015 р. Враховуючи наявну кількість 

вакансій в осінньому бізнес-сезоні, можна зро-

бити висновок, що ситуація на ринку праці на 

початку 2016 р. була досить оптимістичною [5]. 

Дослідження кон’юнктури ринку праці Львів-

ської області свідчить, що найбільш затребу-

ваними у даному регіоні є програмісти і пра-

цівники сфери телекомунікації. На другому 

місці за кількістю пропозицій і на першому за 

кількістю резюме є сфера продажів. На сфери 

маркетингу, медицини, банківської справи та 

виробництва припадає майже третина про по-

зицій для кваліфікованих працівників (рис. 1). 

Проте на рис. 1 сфера продажу і маркетингу роз-

ділені, а з теорії маркетингу відомо, що збут є 

однією з функцій маркетингу.

Більшість вакансій і резюме переважало у 

м. Львові, 10 % припадало на міста Дрогобич, 

Червоноград і Стрий. Конкуренція на ринку 

праці Львівської області загалом не є гострою, 

за винятком окремих професій. У середньо-

му на одне місце претендує три кандидати [7]. 

При цьому попит на маркетологів у Львівській 

області перевищує пропозицію. 

Роботодавці світу та України постійно шу-

кають кваліфікованих маркетологів. Це, на-

самперед, спеціалісти із вивчення ринку, пот-

реб і переваг споживачів (товару, іміджу, ді яль-

ності підприємства). Маркетологи оцінюють, 

яка продукція матиме попит і яку ціну краще 

встановити на ринку, пропонують шляхи про-

сування товарів, збирають і аналізують ста тис-

тичну інформацію, оцінюють дії конкурентів, 

проводять маркетингові дослідження, оброб-

ляють отриману інформацію, складають прог-

нози та рекомендації [8]. 

На даний час маркетологи — одні з най-

затребуваніших фахівців на ринку праці Ук-

раїни. За даними порталу rabota.ua, попит на 

маркетологів не просто існує, він ще й зростає 

в останній час. У порівнянні із січнем у ве-

рес ні 2015 р. приріст кількості вакансій склав 

майже 200 % (рис. 2).

Найбільший попит на ринку праці у 2015 р. 

був на фахівців у сфері продажу — менеджерів 

з продажів, продавців-консультантів, торгових 

представників. 
Київська область є лідером за кількістю ва-

кансій (44 % вакансій від загальної кількості). 

При цьому 38 % — це частка резюме пошу-

качів. По 9 % складають частки вакансій та 

резюме м. Дніпро, Харків, трохи менше — 

Одеса, Львів та Запоріжжя [10]. Структура ва-

кансій за областями наведена у табл. 1.

У 2016 р. очікується приріст вакансій у сфе рі 

онлайн-бізнесу. Ринок буде потребувати спе-

ціалістів з Інтернет-маркетингу та Інтер нет-

продажів [11]. 

Відповідно, найвищу зарплату у сфері мар-

кетингу в Україні отримують фахівці, які пра-

цюють у сфері Інтернет-маркетингу (табл. 2). 

Компанія MOZ нещодавно опублікувала 

ре зультати дослідження, у ході якого опитала 

3700 маркетологів з-понад 80 країн світу. Ви-

значалося, якими інструментами і стратегіями 

користуються фахівці-маркетологи та рівень 

їхньої заробітної плати. Досить цікаві дані 

були отримані при сегментації результатів по 

Рис. 1. Динаміка співвідношень між вакансіями та ре-

зюме у Львівській області за 2015 р. [6]

Рис. 2. Динаміка кількості вакансій маркетологів за 2015 р. 

(база для порівняння — дані за січень 2015 р.) [9]
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країнах. Результати дослідження станом на 

2014 р. по середній зарплаті Інтернет-мар ке-

то л огів подані на рис. 3.

Як виявилося, вище за все праця Інтернет-

маркетологів цінується в Австралії, а наймен-

ше заробляють фахівці в Індії. Проте на рис. 3 

не представлені деякі країни, тому що кіль-

кість респондентів у них виявилась недостат-

ньою для обґрунтованих висновків. Зокрема, 

результати опитування показали, що професія 

маркетолога досить високооплачувана в Япо-

нії, але в опитуванні взяли участь тільки три 

маркетологи з цієї країни.

У 2014 р., за даними Forbes, найвищу зарп-

лату отримували маркетологи з США: Девід 

Фішер (понад 8 млн дол. США на рік), Джеф-

фрі Джонс з рітейл-гіганта Target (6,7 млн дол. 

США на рік) та Марк Крампекер з ком панії 

Chipotle Mexican Grill з річною зар пла тою 

5,9 млн дол. США [14].

Загалом сьогодні існує попит на ринку праці 

на маркетологів різного рівня та спеціалі за ції: 

як аналітиків та асистентів, так і бренд-ме не д-

жерів і керівників. Зростання попиту зумов лює 

посилення конкуренції на товарних ринках. 

Якщо 10 років тому роботодавці не потребува-

ли маркетолога, оскільки його функції вико-

нував частково керівник, іноді керівники інших 

підрозділів, а також менеджери, то сьогод ні си-

туація кардинально змінилась. Для успішного 

функціонування і підвищення конкуренто спро-

можнос ті підлриємства кожен фахівець має ви-

ТАБЛИЦЯ 2. ТОП-10 зарплат для маркетологів [12]

Професія
Зарплата, 

тис. грн

Керівник відділу маркетингу (Інтернет-

маркетинг, онлайн-ігри) 63

Chief Marketing Officer (розважальні 

онлайн-проекти) 54

Директор з маркетингу (лотерейний 

ри нок України) > 50

Директор з маркетингу (виробництво 

та торгівля, FMCG-товари) > 40

Head of CPA > 40

Менеджер рекламної мережі нового 

по коління (Інтернет-реклама) > 30

Керівник проекту / ТОП-менеджер / 

CEO (Інтернет маркетинг) > 30

Product manager (Інтернет-маркетинг, 

управління розсилками) 22

Начальник відділу маркетингу (бу ді-

вельні матеріали) 20

Бренд-менеджер 16

Рис. 3. Середня заробітна плата Інтернет-маркетологів світу за 2014 р. [13]

ТАБЛИЦЯ 1. Структура вакансій та резюме у продажах на 
rabota.ua за регіонами у 2015 р., % 

Регіон / область Вакансії Резюме

Київська 44 38

Дніпропетровська 9 10

Харківська 9 9

Одеська 7 6

Львівська 5 5

Запорізька 3 4

Вінницька 2 2

Полтавська 2 3

Миколаївська 2 2

Хмельницька 1 1

Донецька 1 4

Черкаська 1 2

Рівненська 1 1

Житомирська 1 2

Інші регіони 12 11
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ТАБЛИЦЯ 3. Конкурс у деяких ВНЗ на напрям підготовки «Маркетинг» 
денної форми навчання у 2012—2015 рр.

ВНЗ Кількість 2012 2013 2014 2015

Національний університет 

«Львівська політехніка»

Поданих заяв 647 666 802 633
Державне замовлення 18 15 15 9

Зарахованих студентів 42 54 45 44

Львівський національний 

університет імені Івана Франка

Поданих заяв 410 504 — 607

Державне замовлення 14 11 — 15
Зарахованих студентів 25 23 — 27

Київський націо наль ний 

еконо міч ний університет 

ім. В. Гетьмана

Поданих заяв 1647 1467 1335 1519
Державне замовлення 42 35 40 36

Зарахованих студентів 138 155 95 91

Національний університет 

«Києво-Моги лянсь ка академія»

Поданих заяв 520 559 572 1190
Державне замовлення 5 5 20 19
Зарахованих студентів 34 30 20 35

Одеський національний 

економічний університет

Поданих заяв 383 408 397 379
Державне замовлення 15 12 15 15
Зарахованих студентів 25 33 27 32

Харківський національний 

університет ім. В.Н. Каразіна

Поданих заяв 367 522 560 328
Державне замовлення 10 8 8 8
Зарахованих студентів 43 59 51 33

Дніпропетровсь кий на ціо наль-

ний університет ім. О. Гончара

Поданих заяв 567 566 580 275
Державне замовлення 23 18 15 10
Зарахованих студентів 35 25 27 13

Чернівецький національний 

університет ім. Ю. Федьковича

Поданих заяв 123 188 279 280
Державне замовлення 5 5 7 4
Зарахованих студентів 12 15 14 17

Примітка: — відсутні дані. Складено на основі [16].

конувати свою роботу, необхідний також сис-

темний підхід до ви конання маркетингових 

функцій. Діяльність підприємства не буде ефек-

тивною, якщо в ос нові маркетингу лежатимуть 

локальні цілі, наприклад, збільшення обсягів 

збуту певного виду продукції, і не буде врахову-

ватись функціонування компанії загалом.

Важливо визначити й основні характерис-

тики маркетологів. За даними 2015 р., 96 % 

українських маркетологів мають вищу освіту, 

кожен шостий із них вільно володіє англій-

ською мовою. Більша половина маркетологів, 

які працюють, — це жінки. 66,2 % дипломо-

ваних маркетологів створюють свій бізнес в 

інших галузях діяльності [15]. 

Попит на маркетологів на ринку праці зу-

мовлює і пропозицію ВНЗ щодо їхньої під-

готовки. Як відомо, з кожним роком умови 

вступу для абітурієнтів змінюються, зростає 

автономність університетів. Правила прийо му 

документів до різних ВНЗ протягом вступної 

кампанії та визначення рейтингових списків 

однакові, проте існує декілька факторів, на 

які впливає обрана спеціальність. 

Конкурсний вступ абітурієнтів до універ-

ситетів на напрям підготовки та спеціальність 

«Маркетинг» загалом за 2015 р. зменшився 

порівняно з минулими роками (табл. 3). Оби-

раючи ВНЗ при вступі, часто абітурієнти вра-

ховували такі фактори, як кількість бюджет-

них місць і престижність закладу.

Аналіз табл. 3 свідчить, що протягом 2015 р. 

кількість місць державного замовлення за нап-

рямом підготовки «Маркетинг» скоротилася 

у більшості ВНЗ України. При цьому змен-

ши лась і кількість зарахованих студентів, за 

ви нят ком Національного університету «Ки є во- 

Могилянська академія», Одеського націо наль-

ного економічного університету та Чер ні ве ць-

кого національного університету ім. Ю. Фе дь-

ковича. За кількістю поданих заяв на нав чання 

за досліджуваним напрямом підготовки та кіль-

кістю зарахованих заяв на першому місці був 

Київський національний економічний уні вер-

ситет ім. В. Гетьмана. Друге місце займає На-

ціональний університет «Львівська політех ні-

ка», де на кафедрі маркетингу і логістики існує 

значний досвід підготовки фа хівців-мар ке то-
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ТАБЛИЦЯ 5. Інформація про частку осіб, які зараховані на бюджетне і комерційне навчання 
за спеціальністю «Маркетинг» ОКР «магістр» денної форми навчання, від загальної кількості поданих заяв, %

Роки 2012 2013 2014 2015

ВНЗ

Держ за-

мов лен-

ня

Комер-

ційна 

ос нова

Дер ж-

замов-

лення

Комер-

цій на 

ос нова

Держ за-

мов лен-

ня

Комер-

ційна 

ос нова

Держ за-

мов лен-

ня

Комер-

ційна 

основа

Національний університет «Львівська 

політехніка»
65,4 34,6 21,9 55,6 27,3 27,3 16,4 35,8

Львівський національний університет 

імені Івана Франка
40,0 25,0 26,9 61,5 — — 42,9 42,9

Київський націо наль ний еконо міч ний 

університет ім. В. Гетьмана
37,6 42,5 41,3 45,9 54,7 36,8 59,0 37,7

Одеський національний економічний 

університет
43,5 50,0 23,8 76,2 46,9 53,1 75 25

Харківський національний  університет 

ім. В.Н. Каразіна
40,0 20,0 22,2 22,2 71,4 14,3 66,7 0,0

Дніпропетровсь кий національний  

університет ім. О. Гончара
25,0 65,0 — — 21,7 0,0 5,9 29,4

Чернівецький національний  університет 

ім. Ю. Федьковича
33,3 33,3 23,5 35,3 18,8 37,5 15,8 47,4

Примітка: — відсутні дані. Складено на основі [16].

логів (з 1994 р.), а також належне навчально-

методичне забезпечення. Більшість студентів на 

старших курсах уже мають досвід практичної 

діяльності зі спеціальності на підприємствах 

чи у власному бізнесі.

У табл. 4 подано інформацію про частку 

осіб, які зараховані на бюджетне і комерцій-

не навчання за напрямом підготовки «Мар-

кетинг» денної форми навчання, від загальної 

кількості поданих заяв.

Аналіз табл. 4 свідчить, що на комерційну 

форму навчання найбільша кількість студентів 

від загальної кількості поданих заяв була у Хар-

ківський національний університет ім. В.Н. Ка-

разіна та Національний університет «Львів-

ська політехніка». 

ТАБЛИЦЯ 4. Частка осіб, які зараховані на бюджетне і комерційне навчання 
за напрямом підготовки «Маркетинг» денної форми навчання, від загальної кількості поданих заяв, %

Роки 2012 2013 2014 2015

ВНЗ

Держ за-

мов лен-

ня

Комер-

ційна 

ос нова

Дер ж-

замов-

лення

Комер-

цій на 

ос нова

Держ за-

мов лен-

ня

Комер-

ційна 

ос нова

Держ за-

мов лен-

ня

Комер-

ційна 

основа

Національний університет «Львівська 

політехніка»
2,7 3,7 2,3 5,9 1,9 3,7 1,4 5,5

Львівський національний університет 

імені Івана Франка
3,4 2,7 2,2 2,4 — — 2,5 2,0

Київський націо наль ний еконо міч ний 

університет ім. В. Гетьмана
2,6 5,8 2,4 8,2 3,0 4,1 2,4 3,6

Національний університет «Києво-

Моги лянсь ка академія»
1,0 5,6 0,9 4,5 3,5 0,0 1,6 1,3

Одеський національний економічний 

університет
3,9 2,6 2,9 5,1 3,8 3,0 4,0 4,5

Харківський національний  університет 

ім. В.Н. Каразіна
2,7 9,0 1,5 9,8 1,4 7,7 2,4 7,6

Дніпропетровсь кий національний  

університет ім. О. Гончара
4,0 2,1 3,2 1,2 2,6 2,1 3,6 1,1

Чернівецький національний  університет 

ім. Ю. Федьковича
4,1 5,7 2,7 5,3 2,5 2,5 1,4 4,6

Примітка: — відсутні дані. Складено на основі [16].
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У табл. 5 подано інформацію про частку 

осіб, які зараховані на бюджетне і комерційне 

навчання за спеціальністю «Маркетинг» ос віт-

ньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «магістр» 

денної форми навчання, від загальної кіль-

кості поданих заяв.

Результати проведеного аналізу (див. табл. 4, 

5) свідчать, що на ОКР «магістр» спе ціаль-

нос ті «Маркетинг» відбувається більш ціле-

спрямоване подання заяв. Одночасно про тя гом 

2013— 2015 рр. у таких ВНЗ, як Дніп ро пет ров-

ський національний університет ім. О. Гонча-

ра та Національний університет «Львівська по-

літехніка» значно зменшилася кількість зара-

хованих студентів на бюджетну та комерційну 

форму навчання від загальної кількості по-

даних заяв. Тому кафедрам, що здійснюють 

підготовку маркетологів-магіст рів, необхідно 

активізувати профорієнтацій ну роботу у сфері 

залучення студентів, у т. ч. і тих, які здобули 

фах на ОКР «бакалавр» за іншим напрямом 

підготовки. Таку профорі єнтаційну роботу 

необхідно проводити і з випускниками шкіл та 

їхніми батьками, пока зуючи, як попит на спе-

ціалістів-маркетологів на ринку праці, так і 

переваги даного ВНЗ у сфері підготовки та-

ких фахівців. Для того, щоб гнучко відреагу-

вати на ри нок праці, ВНЗ, що займаються 

підготовкою маркето логів, уводять у навчаль-

ні плани різноманітні спе ціалізації. Напри-

клад, у Національному уні верситеті «Львівська 

політехніка» з 2016 р. у межах спеціальності 

«Маркетинг» підготовка буде здійснюватися 

також за спеціалізаціями: «Маркетинг у сфері 

торгівлі», «Інтернет-мар кетинг», «Маркетинг 

пос луг», «Маркетингова логістика», що дозво-

лить диференціювати підготовку маркетологів 

за різними сферами діяльності. Проте ВНЗ 

важливо налагодити спів працю з підприємства-

ми та організація ми для того, щоб ще у про-

цесі навчання студенти могли здобути навич-

ки прак тичної діяльності у реалізації окремих 

функцій маркетингу. 

Висновки. Дослідження ринку праці Украї-

ни та Львівської області свідчить, що сьогод-

ні існує незадоволений попит на маркетологів. 

Щоб стати успішним фахівцем, маркетологу 

потрібно мати належну теоретичну та прак-

тичну підготовку. Аналіз ринку освітніх пос-

луг свідчить, що кількість зарахованих на на-

вчання студентів останніми роками залежить 

від іміджу ВНЗ. Підвищити його можна шля-

хом пропозиції актуальних спеціалізацій на 

ринку праці, що вимагає його постійного до-

слідження, належної організації навчального 

процесу, налагодження співпраці із робото-

давцями. Збільшенню кількості зарахованих 

студентів сприятиме і належна комунікацій-

на політика випускових кафедр, дослідження 

ефективності окремих складових якої може 

стати предметом подальших дос ліджень.
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«Львовская политехника», г. Львов

ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА 

И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО МАРКЕТИНГУ В УКРАИНЕ

Исследован рынок труда Украины, который детерми-

нировано определяет развитие рынка образовательных 

услуг. Определена структура спроса и предложения на 

рынке труда Львовской области и Украины, детально 

проанализирован спрос на маркетологов. С использо-

ванием вторичной маркетинговой информации опре-

делена динамика спроса на направление подготовки и 

специальность «Маркетинг» в крупнейших вузах Ук-

раины. Обоснована целесообразность внедрения кон-

цепции маркетинга в деятельность выпускающих кафедр 

учебных заведений, осуществляющих подготовку марке-

тологов, и важность их надлежащей практической под-

готовки.

Ключевые слова: специалист по маркетингу, рынок труда, 

подготовка маркетологов, образовательные услуги.

N.S. Kosar, N.Je. Kuzo, I.V. Danylyk

Lviv Polytechnic National University, Lviv

THE FORMATION OF THE SUPPLY AND DEMAND 

FOR MARKETING SPECIALISTS IN UKRAINE

The labor market in Ukraine, which is determined by the de-

velopment of the education market, is investigated. The struc-

ture of supply and demand in the labor market of Lviv region 

and Ukraine is determined, the detailed analysis of the de-

mand for marketing specialists is conducted. The dynamics 

of demand and direction of specialty «Marketing» in the 

largest universities in Ukraine is determined with the use of 

secondary marketing information. The expediency of intro-

ducing the concept of marketing activity in graduating de-

partment of educational institutions that provide training in 

marketing and the importance of proper practical training is 

reasoned.

Key words: marketing specialist, labor market, training in 

marketing and educational services.
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Introduction. In the era of globalization, intellectualization and rapid 

spread of innovative production technologies business priority is to develop 

high-quality human resources, high level of education meeting the needs of 

the entity, the high culture of work, a penchant for innovation. In the area 

of human relations is actively seeking new economic and social forms of 

training and formation of human resources and their effective use, repro-

duction and development. But the most important transformation in man-

agement, reflecting the change of the role and place of man in the produc-

tion is the formation and development of the concept of human resources, 

which is the theoretical basis of assertions dominant role of man in produc-

tive activities and providing strategic competitive advantage. In this con-

text, the relevance of research revealed the growing importance of the most 

valuable intangible asset of the company — human resources.

Analysis of recent research and publications. Various aspects of the issues 

devoted to the works of foreign and domestic scientists. Thus, in the works 

of M. Armstrong, J. Balabanov, L. Dougan, P. Drucker, Alexander Kuz-

min, N. Lukyanchenko, Yu. Odegova, P. Senge, V. Travin, D. Ulrich and 

others covers theoretical and practical position of human resource compa-

nies are covered. But the impact of the evolution of human resources man-

agement is not developed enough in the scientific literature. The above line 

of research requires a deep understanding of the concept of human re-

sources and the definition of its features as the main object and the subject 

of management.

In view of the purpose of the article is a theoretical analysis of the socio-

economic category of «human resources» and isolating the factors that af-

fect the growth of the role of human resource companies.

Key words: human resources 

management, model of eco-

nomic growth, investment, hu-

man capital.

The article substantiates the necessity to create quality human resources as a priority 

direction of development of enterprises in the context of globalization, intellectualization 

and dissemination of innovative technologies. The process of transformation, the role and 

place of man in the production and in providing strategic advantages of the company had 

been analyzed. Theoretical analysis of the socio-economic category of «human resources» 

was made in the article. The author determined factors that influence the growth of the role 

of human resources management in companies. The conclusion is that the theory of in-

vestment in human capital needs to be strengthened.
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The results of the research. Human resources is 

an integral characteristic of potential employees, 

which reflects the totality of their intellectual and 

physical abilities, the production ability of people 

to work through the prism of the personal factor of 

production, which activate and create optimal 

conditions for its implementation is a prerequisite 

for productive employment.

The production function shows the extensive 

economic growth without taking into account the 

effect of intensive factors. This fact led to further 

modification of the Cobb-Douglas, which was 

carried out in two directions [1, p. 48]. The follow-

ers began to enter into the production function of 

exogenous (external) or endogenous (internal) in-

dex as one of the factors of scientific and tech-

nological progress. But in any model of economic 

growth one of the most important factors of pro-

duction is labor, which embody human resources. 

Without human resources land and capital are dead 

and not suitable to meet the needs, being as neces-

sary, but not sufficient factors of production.

The term «human resources» is closely linked 

with other economic concepts that define the hu-

man role in the economy, revealing the causes and 

conditions that ensure high efficiency of work. Re-

lated concepts consider «labor», «labor potential», 

«human resources», «human capital», «staff». Thus, 

the final definition of human resources needs to 

study the nature and content of these concepts. 

Because there is no single interpretation of terms 

complicates decision-making quality in the mana-

gement of staff.

The basic concept that characterizes a person in 

the workplace activity is labor — the ability to 

work, which is used to produce material and spi-

ritual goods  was first used by D. Rikardo as a de-

finition of existing capabilities of employees. The 

definition of Marx that has long been dominant in 

domestic economic thinking, labor is a combi na-

tion of physical and spiritual abilities that a person 

has and which it uses in the production of use 

values [2, p. 178]. With the formation of a social 

market economy concept «ability to work» should 

be used in a broader interpretation, foc using on 

the person as a person who is the subject of in-

dustrial, legal, political, moral relations, not only 

the bearer of labor. In our view, such a re lation-

ship clearly reflects the category of «working ca-

pacity» which is in the genetic relationship to the 

category of «labor» by the individual as a carrier’s 

ability to work.

The use of «working capacity» concept since 

70’s XX  century is a clear proof of view evaluation 

of the role of man in the production process, in 

recognition of the value of accumulated public 

education and intellectual potential. Analysis of 

publications [3; 4; 5] devoted to the study of the 

employment potential indicates the presence of 

different views and approaches to the disclosure 

of this category. Most reasonable, in our view, is a 

systematic approach on which employment po-

tential by M. nether position is defined as «... the 

ability to forecast the integrated group, team, 

company, the working population of the country, 

region to productive employment of professional 

activity, which results in newly spiritual and mate-

rial values» [3, p. 87].

In academic writings of some researchers [4; 5] 

there is a selection of common and distinguishing 

features between labor potential and labor resour-

ces. In our view, the main difference between 

these categories is that the employment potential 

reflects personalized workforce who have a re-

serve of unrealized opportunities due to a mis-

match potentially existing skills of workers with 

the needs of production in terms of their practical 

application.

Transformation of views on the human role in 

economic growth led to use along with the term 

«employment potential» concept «human capi tal». 

It is worth noting the difference between these cat-

egories. Labor potential opportunities reflect the 

personality and human capital determines the de-

gree of their implementation in practice and the 

ability to generate income to their owner. The em-

ployment potential is the basis for the production 

of human capital. The founder of the theory of hu-

man capital T. Schultz realized in human capital 

acquired knowledge, health, skills, experience, abi-

lities, motivation and energy that can be used 

over time to produce goods and services [6, p. 34]. 

At the same time, a number of scientists, including 

H. Becker, note that «Human capital — a person’s 

ability to produce income in one form or another» 

[7, p. 49]. Ukrainian scientist Alexander Grish-

nova argues that human capital is conditionally 

can be interpreted as the labor potential that is rea-

lized in the marketplace in recognizing the pro-

ductive nature of the investments in the economy 

of man [8, p. 14]. To summarize, the human ca-

pital — is accumulated generated through in vest-

ments store personal qualities, the implementa tion 

of which results in the receipt of both economic 
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and non-economic effects in production and non-

production spheres of human activity. Most cha-

racteristics of the totality of employees use the 

con cept of «footage», «personnel» «human resour-

ces». But in modern conditions of production stren-

gthens the role of the human factor as a source of 

progressive growth and there is a theoretical dis-

tinction scholarly views on the nature and signi-

ficance of the above terms.

Staff is a socio-economic category, which cha-

racterizes not the quality of a single individual, 

but a set of workers, united in the workplace to 

jointly achieve the goals of the company. This ca-

tegory reflects the main (regular) composition of 

qualified workers who have received special edu-

cation, have the skills to perform the tasks are 

specialists in a particular field and are in perma-

nent employment relationship [9, p. 500]. In so me 

count ries, only to personnel include engineering 

and technical staff of the enterprise: senior and 

mid dle managers, professionals with higher voca-

tional education.

The staff is often seen as the personnel of insti-

tutions, organizations, enterprises, all permanent 

and temporary workers both skilled and not qua-

lified work. This category reflects the totality of 

social workers who are employed with the emp-

loyer, have certain quality characteristics that con-

tribute to the strategic goals of the company. Ho-

wever, according to E. Korotkov, the concept of 

«staff» hidden deeper meaning, expressed in focu-

sing on the role of personality in the socio-eco-

nomic system [10, p. 203]. Therefore, as a function 

of HR personnel include both individual work 

(individual management) and personnel policy 

(management team) organization. In addition, the 

main difference from the category of «cadres» is 

the lack of permanent employment requirements 

and the availability of highly qualified employees. 

We can therefore say that the «staff» is broader and 

more universal term than «cadres».

In our view, the most relevant is the definition of 

staff as a set of specific employees of quantitative 

and qualitative composition united in a single ma-

nufacturing process of the ultimate purpose of 

the enterprise [11, p. 17]. We believe that the staff 

is an integral and important part of broader ca-

tegories — «human resources», which at the or-

ganization reflect its personnel, which has a set of 

required competencies, synthesizing knowledge, 

skills and motivation of each employee and deter-

mine its behavior within the organization. Along 

with traditional characteristics that are inherent in 

the terms «personnel», «staff», «labor», «labor» so-

cio-economic category «human resources», accor-

ding to G. Shokin includes creativity and the full 

development potential employees, their culture, 

the effect of cooperation and self-organization, 

improving labor relations, etc. [12, p. 273-274].

For a long time the scientific literature the term 

«human resources» concerned primarily macro 

and micro levels of government. However, the po-

pularization of the concept of human resource 

management contributed to the use of the above 

concepts and at the microeconomic level.

In a market economy oriented to social values, 

the management activities based on innovative 

models and aims to intellectualization of human 

potential. It is the human factor has a significant 

impact on all aspects of the production process 

and is the key to achievement.

Due to the modern concept of managing human 

resources, generally, that in policy HR advisable 

to focus on the following requirements:

• Defining the strategic vision of the mana-

gement process for the development of human 

potential on a long term basis;

• The creation and effective program of sys-

tematic training to foster human development 

based on the disclosure of talent, intellectual abil-

ities, competencies and motivational factors for 

personal needs, the objectives of the enterprise and 

the subsequent impact on the implementation of 

national priorities;

• Improving the quality of life: use the demo-

cratic style of management of human resources, 

in which special importance is clear and effective 

policy management from the perspective of pro-

fessional growth, fair system of recognition and 

reward for contribution to improving efficiency, 

creating high-quality working conditions and a fa-

vorable psychological climate workplace, forming 

a positive organizational culture;

• Professionalization of management functions 

based on the need to improve organizational sta-

tus, duties transformation specialists of human 

resource services for performance management, 

analytic, consulting, social functions for the effec-

tive regulation of labor partnerships to further the 

formation of intellectual and social capital;

• Recognition of the innovative component of 

human capital development and implementation 

of advanced technologies, personnel management 

and human resource development;
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• Investment in human capital to obtain eco-

nomic benefits from investment and sustainable 

development.

By investing finance, time and intellectual re-

sources for workers, companies increase the effi-

ciency of work by enhancing employment of staff, 

stimulation and increase their motivation; reduce 

the cost of work that the resulting positive impact 

on achieving objectives and strengthen competi-

tiveness. At the same time financial resources in-

vested in the process of training and skills to achieve 

business objectives; for prevention, corporate and 

social events in general, to improve standards and 

quality of life [13, p. 123-124].

Thus, the analysis related categories makes it 

possible to argue that they are complementary 

con cepts, and their occurrence and distribution 

of human values caused by the transformation of 

the components in the evolutionary development. 

These categories inherent evolutionary nature, 

which correlates with the dynamics of the transi-

tion from technocratic to consider human values   

position as a major source of progressive growth.

Based on an analysis of reasonable definition 

of human resources and adjacent categories, be-

lieve in human resources at the microeconomic 

level should understand the socio-economic con-

cept that reflects the existing and hidden features 

people and dialectical totality corporate, profes-

sional, social and personal competencies of em-

ployees, identification and improvement which is 

the basis for the functioning and development of 

the company.

Currently, there is formation of human mana-

gement concept, according to which a person is 

the main subject of the company and a particular 

object management, and strategy and structure of 

the company are based on the evaluation and 

development of human competence. In our view, 

this concept is an organic complement of the con-

cept of human resource management, which is 

the most common practice that necessitates ana-

lyzes of the latter.

At the present stage transition from the «eco-

nomic rights» to «social rights» requires conside-

ration of personal factors impact on personnel 

management of any entity. Innovative staff moti-

ves and incentives to work, wish fulfillment in the 

workplace increases the demands on companies 

for their support, and increase educational and 

cultural level of the workers reflected on the price 

of labor, employment and employees.

Thus, taking into account personal factors in 

the management of human resources, activation 

of logical and emotional intelligence officer is a 

prerequisite for enterprise development, gaining 

them new competitive advantages accordance 

with the socio-economic changes.

Importance of human resources for the com-

pany emphasizes theory of investment in human 

capital (T. Schultz, H. Becker, B. Veysbrod, J. Mint-

ser, L. Hansen), the core of which is the relation-

ship between investments in human capital and 

economic development. Based on this theory, man 

is not a factor of production, and a specific ele-

ment that is in constant development and is con-

sidered the most valuable asset.

It is recognized that investment in training and 

development of employees enhance their skills and 

professionalism, turning them into component 

production and business systems, highly qualified 

staff is a generator of new ideas and a catalyst for 

innovation in practice, initiated expanding the 

ran ge of expertise. The concept of human resource 

management is based on prioritization, feasibili-

ty of investments that are invested in employees, 

their training and development, creating condi-

tions for self-realization and self-affirmation.

It should be noted about the new trends in hu-

man resource management, the most important of 

which are: the professionalization of human re-

sources; transition from fragmented training em-

ployees to integrative holistic personality develop-

ment; temporary shift of individual training on 

the formation of a learning organization; the use of 

flexible, adaptive systems for human resource de-

velopment and its focus on the final results of the 

company; distribution system of employee parti-

cipation in profits and different systems of col-

lective bonuses (Skenlona, Rakkera, Improshear) 

to in crease the efficiency incentives for workers; 

chan ge the functions of specialist HR: from con-

ventional personnel officer, a professional coach 

who owns a set of modern personnel technolo gies 

and methods of human development.

Conclusion. Summarizing the genesis of the 

concept of human resource management consider 

it appropriate to formulate proper understanding 

of the concept. In our view, human resource ma-

nagement  system of mutually coordinated measu-

res to create, efficiency and quality growth oppor-

tunities and competence of employees in order to 

optimize business processes. This necessitates fin-

ding and implementing modernized approaches 
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to human resource management, based on the ba-

sic principles of staff management, along with 

new effective tools (techniques, methods, evalua-

tion criteria) management, given the competitive 

potential ofhuman resources.

REFERENCES

  1. Grabovetsky B. E. (2009), Productionfunctions: Theory, 

construction, use in production management: mono-

graph, Universum, Vinnitsa, Ukraine.

  2. Marx К. and Engels F. (2009), Works, 2nd ed, T. 23, 

Progress, Kyiv, Ukraine.

  3. Dolishniy M.I. (2009), Social and psychological com-

ponents of labor potential, Demographic aspects of la-

bor potential reproduction, vol. 3, pp. 87-91.

  4. Pityulych M.I., Biben M.I. and Miklovda V.V. (2009), 

Employment potential of the region, development stra-

tegy and operation, Karpaty, Uzhgorod, Ukraine.

  5. Khlopova T. (2009), Development of employment and 

competitiveness bulding workers in modern conditions, 

BGUEP Publishing House, Irkutsk, Russia.

  6. Schultz T.W. (1971), Investment in Human Capital, The 

American EconomicRevier, vol. 51, pp. 1-17.

  7. Becker G.S. (1994), Investment in Human capital: 

A Theor etical and Empirical Analysis, Journal of Poli-

tical Economy, vol. 70, pp.9-49.

  8. Hoishnova O.A. (2009), Humancapital: formation in 

edu cation and training, Knowledge, Kyiv, Ukraine. 

  9. Odegova G. (2009), Economystaff. Theory: textbook, P.І, 

AlphaPress, Moscow, Russia.

10. Korotkov E. M. (2010), Concept of Management: text-

book, IKK Deca, Moscow, Russia.

11. Kryzhko I.D., Bogdanova T.I., Vedernikov M.D., (1999), 

Formation of professional human resources officer struc-

ture: monograph, SPE Eureka, Khmelnitsky, Ukraine.

12. Schekyn G.V. (1999), Theory and practice of manage-

ment personnel: ucheb. method, posob, 2nd ed, MAUs, 

Kyiv, Ukraine.

13. Revina O.M. (2015), Organizational-economic bases of 

management of human potential of rail transport in terms 

of intellectualization ekonomy, Abstract of Sc. Ec. disser-

tation, Economics and Enterprise Management, State 

Economy and Technology University of Transport, Kyiv, 

Ukraine.
Надійшла 09.06.2016

О.В. Тарасевич

Інститут економіко-правових досліджень 

НАН України, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ 

ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА

У статті обґрунтовано  необхідність формування якісних 

людських ресурсів як пріоритетного напряму розвитку 

підприємств в умовах глобалізації, інтелектуалізації та по-

ширення інноваційних технологій. Проаналізовано проце-

си трансформації, ролі й місця людини на виробни ц тві 

та у забезпеченні стратегічних переваг підприємства. Ви-

конано теоретичний аналіз соціально-економічної кате-

горії «людські ресурси». Виокремлено фактори, які впли-

вають на зростання ролі управління людськими ресур са-

ми підприємств. Зроблено висновок щодо необхідності 

посилення теорії інвестування в людський капітал.

Ключові слова: людські ресурси, управління, модель еко-

номічного зростання, інвестування, людський капітал.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье обоснована необходимость формирования ка-

чественных человеческих ресурсов как приоритетного 

направления развития предприятий в условиях глоба-

лизации, интеллектуализации и распространения ин-

новационных технологий. Проанализированы процессы 

трансформации, роли и места человека на производстве 

и в обеспечении стратегических преимуществ предпри я-

тия. Проведен теоретический анализ социально-эко но-

мической категории «человеческие ресурсы». Выделены 

факторы, влияющие на рост роли управления человече-

скими ресурсами предприятий. Сделан вывод о необхо-

димости усиления теории инвестирования в человече-

ский капитал.

Ключевые слова: человеческие ресурсы, управление, мо-

дель экономического роста, инвестирование, человече-

ский капитал.
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Вступ. Сучасне реформування податкового законодавства України 

спрямовано на вирішення завдння виходу з фінансової кризи та за-

безпечення сталого розвитку економіки держави. У таких умовах 

податкові надходження є найбільш надійним і стабільним джере-

лом доходів бюджету. Закріплення за місцевими бюджетами відпо-

відних податків — один із напрямів регіонального розвитку в Ук-

раїні. А одним із найвагоміших серед місцевих податків і зборів є 

єдиний податок. За статистичними даними Міністерства фінансів 

Ук раїни, він має найбільшу частку податкових надходжень до міс-

цевого бюджету у кожному регіоні держави, що зумовлено зростан-

ням кількості суб’єктів господарювання, які стають платниками 

єдиного податку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням у сфері опо-

даткування суб’єктів господарювання присвячено праці багатьох 

вітчизняних науковців і практиків. Дослідженням податкового за-

безпечення діяльності суб’єктів господарювання займаються видат-

ні вітчизняні науковці, серед них О.Р. Зельдіна, Т.Н. Корнієнко, 

О.В. Майстренко та інші. Їхні напрацювання вказують на необхід-

ність урегулювання відносин оподаткування [1, С. 366; 2, С. 148; 3, 

С. 48], що в умовах інтеграції України з ЄС є необхідним напрямом 

модернізації податкового законодавства. 

Особливе значення мають наукові роботи І.С. Волохової [4], 

Т.В. Мединської [5], М.В. Тара сюка та І.В. Руденко [6], І.М. Тофа-

на [7] та інших, де обґрунтовується використання єдиного подат ку 

як одного з основних інструментів наповнення місцевих бюджетів 

Ключові слова: єдиний по-

даток, оподаткування єди-

ним податком, податкове 

за конодавство України, су-

б’єкти господарювання.

Визначено напрями удосконалення законодавства України у сфері оподаткуван ня 

суб’єктів господарювання єдиним податком. Проаналізовано сучасні зміни у пода-

тковому законодавстві України щодо оподаткування єдиним податком суб’єк тів 

господарювання. На основі виявлених проблем обґрунтовано напрями удоскона-

лен ня законодавства України в сфері оподаткування єдиним податком суб’єктів 

господарювання.
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Удосконалення законодавства щодо оподаткування єдиним податком суб’єктів господарювання

шляхом регулювання діяльності су б’єктів 

гос подарювання. У той же час, прийняті про-

тягом 2015—2016 рр. зміни до Податкового ко-

дексу України (ПКУ) щодо опо даткування 

єдиним податком потребують подальшого 

удосконалення з метою забезпечення ефек-

тивної діяльності суб’єктів господарювання 

України.

Мета статті — виявлення проблем та об-

ґрунтування напрямів удосконалення законо-

давства щодо оподаткування єдиним подат-

ком суб’єктів господарювання в Україні.

Результати дослідження. Систему оподат к у-

вання єдиним податком суб’єктів господа-

рю вання — фізичних та юридичних осіб — 

було запроваджено Указом Президента Украї-

ни «Про спрощену систему оподаткування, 

обліку та звітності суб’єктів малого підпри-

ємництва» № 727/98 у 1998 р. Передбачалось, 

що така система має бути спрямована на спро-

щення загального механізму оподаткування су-

б’єктів господарювання шляхом заміни пев-

них податків на єдиний [8, С. 105]. 

Удосконалення системи оподаткування єди-

ним податком для зменшення податкового 

тис ку на суб’єктів господарювання супрово-

джувалося прийняттям Податкового кодексу 

України [9]. У ньому у главі 1 «Спрощена сис-

тема оподаткування, обліку та звітності» роз-

ділу ХІV «Спеціальні податкові режими» за-

кріплено правові засади справляння єдиного 

податку; визначено його ставки у відсотках 

до розміру мінімальної заробітної плати, вста-

новленої законом на 1 січня податкового (звіт-

ного) року, та у відсотках до доходу; визначе-

но податковий (звітний) період для платників 

єдиного податку, порядок його нарахування та 

строки сплати; порядок набуття та скасуван-

ня статусу платника податку.

Згідно зі змінами, внесеними до ПКУ у 2016 р. 

[10], для суб’єктів господарювання, які є плат-

никами єдиного податку, виділено чотири гру-

пи таких платників. Чинним законодавством 

до третьої групи належать ті суб’єкти господа-

рювання, у яких протягом календарного року 

обсяг річного доходу не перевищує 5 млн грн. 

У 2015 році обсяг такого доходу становив 20 млн 

грн. При цьому кількість найманих працівни-

ків у платників третьої групи, як і раніше, не 

обмежується. Для інших груп платників єди-

ного податку вимоги до їхнього визначення 

не змінилися. 

До першої групи віднесені суб’єкти госпо-

дарювання, які не використовують працю на-

йманих осіб і обсяг доходу яких не перевищує 

300 тис грн, до другої групи — ті, які викорис-

товують працю найманих осіб (до 10 осіб) і об-

сяг доходу яких не перевищує 1,5 млн грн, та 

до останньої (четвертої) групи відносяться 

суб’єкти господарювання, які здійснюють ді-

яльність у сільському господарстві та в яких 

частка сільськогосподарського товаровироб-

ництва за попередній податковий рік дорів-

нює чи перевищує 75 % у загальному обсязі ви-

робництва продукції [9].

Згідно зі ст. 293 ПКУ, ставка єдиного по-

датку, сплачуваного в місяць, визначається у 

відсотках від розміру мінімальної заробітної 

плати. З 01 січня 2016 р. сума такого податку 

становить для платників першої групи 137,8 

грн, для платників другої групи — 275,6 грн. 

Для третьої та четвертої груп платників став-

ки єдиного податку у 2016 р. збільшилися, 

тому що встановлені y відсотках до доходу. 

Так, для плат ників третьої групи їх величина 

замість 2 % (для платників ПДВ) і 4 % (для 

неплат ників ПДВ) зросла відповідно до 3 і 5 %. 

Базою застосування даних ставок єдиного 

податку залишилася, як і в попередні періо-

ди, сума отриманого доходу. Для четвертої 

гру пи платників єдиного податку збільшено 

став ки до 0,81—5,4 % нормативно-грошової 

оцінки 1 га землі залежно від виду земель 

(п. 293.9 ПКУ).

З 01.01.2016 р. змінено ставки, що застосо-

вуються до доходу, отриманого суб’єктами гос-

подарювання — платниками першої—третьої 

груп оподаткування єдиним податком, із по ру-

шенням умов перебування на спрощеній сис-

темі оподаткування. 

Так, для платників пер шої, другої та третьої 

(фізичних осіб-під при ємців) груп розмір ста-

вок єдиного податку встановлено на рівні 15 % 

(п. 293.4 ПКУ). Для платників третьої групи 

(юридичних осіб) подвійна ставка єдиного по-

датку застосовується до доходу, отриманого із 

порушенням умов перебування на спрощеній 

системі оподаткування. Її розмір залежить від 

того, чи є суб’єкт господарювання платником 

ПДВ чи ні, і складає відповідно 6  або 10 % 

(п. 293.5 ПКУ). Крім цього, згідно з п. 293.6 

ПКУ, у разі здійснення платниками єдиного 

податку першої і другої груп кількох видів 

господарської діяльності застосовується мак-
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симальний розмір ставки єдиного податку, 

встановлений для таких видів господарської 

діяльності. Для платників четвертої групи по-

двійна ставка єдиного податку не застосову-

ється у зв’язку із тим, що во на визначається 

через нормативно-грошову оцінку 1 га землі 

залежно від її виду.

За таких умов прийняті зміни до ПКУ що-

до реформування єдиного податку позитивно 

впливають на зростання його мобілізації до 

бюджету та підвищення питомої ваги цих над-

ходжень у структурі доходів бюджетів регіо-

нів. У той же час залишилися проблеми у 

сфері захищеності прав суб’єктів господарю-

вання. Для підвищення фіскальної ефектив-

ності єдиного податку і створення належних 

правових умов для забезпечення рівня захи-

щеності прав суб’єктів господарювання до-

цільною є реалізація таких заходів у податко-

вому законодавстві України:

1. З метою удосконалення загальних засад 

правового регулювання єдиного податку про-

понується уніфікувати зміст ст. 292 «Порядок 

визначення доходів та їх склад для платників 

єдиного податку першої—третьої груп» та 2921 

«Об’єкт та база оподаткування для платників 

єдиного податку четвертої групи» ПКУ. Для 

цього необхідно запровадити ст. 2920 ПКУ, яку 

викласти у редакції аналогічно до ст. 2921, а 

саме: «Стаття 2920. Об’єкт та база оподатку-

вання для платників єдиного податку першої—

третьої груп». У ній необхідно чітко визначити 

об’єкт оподаткування як дохід, отриманий 

протягом податкового періоду в грошовій, ма-

теріальній або нематеріальній формі. До бази 

оподаткування єдиним податком віднести:

• для платників першої—другої групи — 

розмір мінімальної заробітної плати, встанов-

леної законом на 1 січня податкового (звітно-

го) року для фізичних осіб;

• для платників третьої групи — дохід від 

реалізації товарів (робіт, послуг).

2. Ст. 295 «Порядок нарахування та строки 

сплати єдиного податку» розширити порядком 

обчислення єдиного податку згідно з п. 29.1 

ст. 29 ПКУ щодо обчислення суми податку шля-

хом множення бази оподаткування на ставку 

податку із застосуванням або без застосуван-

ня відповідних коефіцієнтів. Тому для забез-

печення правильного обчислення сум єдиного 

податку суб’єктами господарювання пропону-

ється сформулювати таку норму ст. 295 ПКУ: 

«Нарахування суми єдиного податку здійсню-

ється шляхом множення бази оподаткування 

відповідної групи платника єдиного податку 

на ставку єдиного податку, визначену норма-

ми статті 293 Податкового кодексу України».

Крім цього, у законодавчому порядку необ-

хідно передбачити реалізацію напрямів щодо 

удосконалення адміністрування єдиного по-

датку через запровадження таких заходів:

• спрощення процедури реєстрації ново-

ство рених суб’єктів господарювання платни-

ками єдиного податку з тим, щоб стимулюва-

ти ефективність їхньої діяльності [5, С. 222; 11, 

С. 372; 12, C. 17]. Для цього доцільно у ст. 298 

ПКУ передбачити при реєстрації новостворе-

них юридичних і фізичних осіб — платників 

єдиного податку процедуру проставлення за-

явником у заяві про їхню державну реєстрацію 

відмітки платника єдиного податку;

• поступову заміну всіх форм звітності, які 

суб’єкти господарювання — платники єдино-

го податку змушені заповнювати та подавати 

органам контролю, однією універсальною фор-

мою звіту з періодом подачі не частіше одного 

разу за квартал [13, С. 372]; 

• формування консультаційних центрів для 

суб’єктів господарювання щодо питань ство-

рення власної справи, її документального 

оформ лення, особливостей сплати єдиного 

податку, порядку заповнення та подання звіт-

ності тощо [13, С. 372; 14, C. 273].

Висновки. Проведений аналіз сучасних змін 

у податковому законодавстві України показав 

необхідність подальшого його реформування 

з позицій забезпечення господарської діяль-

ності платників єдиного податку. Упроваджен-

ня запропонованих напрямів удосконалення 

законодавства у сфері оподаткування єдиним 

податком суб’єктів господарювання сприяє по-

дальшому розвитку податкового законодавст-

ва в контексті забезпечення їхньої ефективної 

діяльності в Україні. 

Напрямом подальших до сліджень є аналіз 

зарубіжного досвіду у сфері оподаткування 

єдиним податком суб’єктів гос подарювання та 

доцільність його викорис тання в сучасних 

умовах реформування податкового законодав-

ства України. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ЕДИНЫМ НАЛОГОМ 

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Определены направления совершенствования законода-

тельства Украины в сфере налогообложения субъектов 

хозяйствования единым налогом. Проанализированы сов-

ременные изменения в налоговом законодательстве Ук-

раины о налогообложении единым налогом субъектов 

хозяйствования. На основе выявленных проблем обос-

но ваны направления совершенствования законодатель-

ства Украины в сфере налогообложения единым налогом 

субъектов хозяйствования. 

Ключевые слова: единый налог, налогообложение единым 

налогом, налоговое законодательство Украины, субъекты 

хозяйствования.
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IMPROVEMENT OF LEGISLATION ON THE FLAT 

TAX TAXATION OF ECONOMIC ENTITIES

The article is devoted to the definition of directions for 

improving of Ukrainian legislation in the sphere of the flat tax 

taxation of economic entities. Modern changes in the tax 

legislation of Ukraine in the flat tax taxation of economic 

entities have been analyzed. On the basis of the identified 

problems the directions for improving of Ukrainian legislation 

in the sphere of the flat tax taxation of economic entities are 

grounded.

Key words: flat tax, the flat tax taxation, the tax legislation of 

Ukraine, economic entities.
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ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО
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Вступ. Нестабільність світової економіки та економік окремих країн, 

яка характеризується значними коливаннями попиту, зростанням 

інфляції, цін на виробничі ресурси та іншими негативними чинни-

ками, об’єктивно сприяє ослабленню ринкових позицій підпри-

ємств, що проявляється у втраті ринків постачання і збуту, скорочен-

ні виробництва, зниженні платоспроможності, інвестиційної при-

вабливості та ринкової вартості бізнесу.

Для ефективного протистояння цим негативним проявам треба 

удосконалювати підходи і методи управління ринковою стійкістю й 

економічною безпекою підприємств, розробляти обґрунтовану стра-

тегію їхнього розвитку в умовах наявності небезпек погіршення їх-

нього економічного стану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми сталого розвитку 

промислових підприємств, забезпечення стійкості та економічної 

безпеки їхньої діяльності в умовах мінливості ринкового середовища 

досліджувалися у роботах В.Н. Амітана [1], В.П. Бочарникова [2], 

В.В. Вітлінського [3], А.М. Єріної [4], Г.В. Козаченко [5, 6], О.Л. Ко-

робчинського [7], Г.О. Лянного [8], Т.М. Мельник [9], О.В. Піскуно-

вої [10], С.К. Рамазанова [11], О.М. Тридіда [12], О.І. Ястремського 

[13] та ін.

Однак залишається ряд невирішених питань, пов’язаних із уточ-

ненням підходів і методів вирішення завдань оцінки та управління 

ринковою стійкістю і економічною безпекою підприємств з ураху-

ванням змісту цих категорій, адекватних умовам функціонування та 

розвитку, особливостей структури і можливих стратегій управління.

Метою статті є розробка і вдосконалення підходів, економіко-

математичних моделей і методів оцінки управління ринковою стій-

кістю і економічною безпекою підприємств сільськогосподарської 

галузі, що функціонують у нестабільному середовищi.

Досліджено можливості застосування економіко-математичних моделей в управ-

лінні економічною безпекою підприємств сільськогосподарської галузі. Запропоновано 

заходи із запобігання можливим фінансовим ризикам у їхній діяльності.

Ключові слова: економічна 

безпека, стохастичні проце-

си, моделі ARIMA, авто ко-

реляційні структури, ітера-

ційний підхід, фі нансові 

ризики, метод Бокса — 

Джен кінса, авто регресійна 

функція, стратегія вибору.
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Виклад основного матеріалу. Розглянемо мож-

ливості використання економіко-мате ма тич-

них моделей з метою запобігання ризиків у ді-

яльності суб’єктів господарювання на прикла-

ді одного із зернопереробних підприємств 

Харківської області (далі ТОВ). Як модель 

пропонується застосувати моделі ARIMA.

ARIMA-процеси — це клас стохастичних про-

цесів, що використовуються для аналізу часо-

вих рядів. Моделі дозволяють отримувати точ-

ні прогнози, спираючись тільки на інформа-

цію, що міститься в передісторії прогнозованих 

рядів цінових графіків. Моделі ARIMA спира-

ються переважно на автокореляційну струк-

туру даних. У методології ARIMA не передба-

чається будь-якої чіткої моделі для прогнозу-

вання даного часового ряду. Задається ли ше 

загальний клас моделей, що описують часовий 

ряд і дозволяють виражати поточне значення 

змінної через її попередні значення. Потім 

алгоритм, підставляючи внутрішні параметри, 

сам обирає найбільш придатну модель прог-

нозування. 

Методологія прогнозування Бокса — Джен-

кін са [14, 15] відрізняється від більшості ме-

тодів, тому що вона не припускає будь-якої 

особливої структури даних часових рядів, для 

яких виконується прогноз. У ній використову-

ється ітераційний підхід до визначення допус-

тимої моделі серед загального класу моделей. 

Потім обрана модель порівнюється з історич-

ними даними, щоб перевірити, чи точно вона 

описує ряди. 

Модель вважається прийнятною, якщо за-

лишки, переважно малі, розподілені випад-

ково і не містять корисної інформації. Якщо 

задана модель не задовільна, процес повторю-

ється, але вже із використанням нової поліп-

шеної моделі. Подібна ітераційна процедура 

повторюється до тих пір, поки не буде знайде-

но задовільної моделі. З цього моменту задана 

модель може використовуватися для цілей 

прогнозування. Рис. 1 ілюструє стратегію ви-

бору моделі згідно з методом Бокса — Джен-

кінса.

Розглянемо формальний опис моделі 

ARIMA. Внутрішня структура динамічного 

ряду, залежність рівня y
t
 від попередніх його 

значень у
t – 1

, у
t – 2

, ..., у
t – p

, описується авторе-

гресійною функцією: 

y
t
 = a

1
y

t –1
 + a

2
у

t – 2
 + ... + a

p
y

t – p
 + e

t
,

де р — порядок авторегресії; a
p
 — коефіцієнт 

авторегресії. 

Процес авторегресії порядку р функціональ-

но пов’язаний із автокореляційною функцією

r
p
 = a

1
r

p –1
 + a

2
r

p –2
 + ...  + a

p
,

де p = 1, 2, ...m — лаг автокореляції (зрушення 

y
t
 на p значень назад); r

0
 = 1. 

Згідно з цим співвідношенням єдиний 

коефі цієнт авторегресії першого порядку 

y
t
 = a

1
y

t –1
 + e

t  
дорівнює коефіцієнту автокоре-

ляції першого порядку, тобто a1 = r1. Для ав то-

регресії другого порядку y
t
 = a

1
y

t –1
 + a

2
у

t – 2
 + e

t 

маємо систему рівнянь : 

Звідси
 

Отже, коефіцієнт авторегресії, як і коефі-

цієнт автокореляції, змінюються в межах від 

–1 до +1. 

У випадку моделювання нестаціонарних за 

своєю природою економічних процесів авто-

регресійна функція об’єднується з іншими ме-

тодами аналізу динаміки: ковзної середньої, 

трендом, сезонною хвилею. Об’єднання різ-

них моделей у єдине ціле суттєво розширює 

сферу їх використання.

У моделі ARIMA рівень динамічного ряду y
t
 

визначається як зважена сума попередніх його 

значень і значень залишків е
t
 — поточних і по-

передніх. Вона об’єднує модель авторегресії 

Рис. 1. Блок-схема стратегії вибору моделі згідно з ме то-

дом Бокса — Дженкінса
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порядку р і модель ковзної середньої залишків 

порядку q. Тренд включається у ARIMA за до-

помогою оператора кінцевих різниць ряду y
t
. 

Для фільтрації лінійного тренду використо-

вують різниці першого порядку, для фільтра-

ції параболічного тренду — різниці другого 

порядку і т. д. Різниця d повинна бути стаціо-

нарною.

Вид моделі ARIMA, її адекватність реаль-

ному процесу та прогнозні властивості зале-

жать від порядку авторегресії р і порядку 

ковзної середньої q. Через те ключовим мо-

ментом моделювання вважається процедура 

ідентифі ка ції — обґрунтування виду моделі. У 

стандартній методиці ARIMA ідентифікація 

зводиться до візуального аналізу автокорело-

грамм і ґрунтується на принципі економії, за 

яким (p + q) <= 2. 

Модель ARIMA порядку (р, d, q) досить 

гнучка й описує широкий спектр несезонних 

процесів. За наявності сезонних коливань у 

мо делі враховується їх періодичність з лагом 

s (для квартальних даних s = 4, для помісяч-

них s = 12) та аналогічного змісту параметрами 

(P, D, Q) s. Порядок мультиплікативної моделі 

ARIMA становить (р, d, q) (P, D, Q). Найпро-

стіші види моделей ARIMA наведені у табл. 1. 

Сезонні дані мають чітку структуру, яка пов-

торюється щороку. У місячних даних з річною 

сезонної структурою значення для тих же мі-

сяців у різні роки повинні корелювати між со-

бою, тобто корелювати між собою повинні не 

тільки окремі спостереження протягом одного 

і того ж року, але і спостереження з періодом, 

кратним цілому року. Коефіцієнти автокореля-

ції та часткової автокореляції подібних даних 

будуть ненульовими за невеликих інтер валів 

запізнення (внутрішні взаємозв’язки). Ін тер-

пре тація коефіцієнтів автокореляції та част ко-

вої автокореляції при сезонних інтервалах буде 

такою ж, як і для коефіцієнтів автокореляції та 

часткової автокореляції за малих інтервалів.

Сезонні моделі ARIMA включають у себе зви-

чайні авторегресійні члени та члени змінного 

середнього, які відповідають за кореляції при 

низьких інтервалах, а також авторегресійні чле-

ни та члени змінного середнього, які відпо-

відають за автокореляції та часткові автоко-

ре ляції при сезонних інтервалах. У разі не-

стаціонарних сезонних рядів для досягнення 

повноти опису часто необхідно додатково вра-

хувати в моделі сезонні різниці.

Вхідними даними для прогнозування були 

ціни на пшеницю 157 періодів за чотири роки 

в доларах США. Графік динаміки цін зображе-

ний на рис. 2.

Як інструмент прогнозування використову-

вали програмний продукт STATISTICA 6. Мо-

дель ARIMA у програмі називається методом 

АРПСС. Побудову прогнозу було зроблено в 

модулі «Часові ряди і прогнозування методом 

АРПСС». За вихідними даними була побудо-

вана модель прогнозу, потім був обчислений 

сам прогноз. Використовуючи метод прогно-

Рис. 2. Графік динаміки цін на пшеницю за чотири роки (2009—2012)

ТАБЛИЦЯ 1. Найпростіші види моделей ARIMA

Модель Опис

(1,0,0) авторегресійна функція

(0,1,0) змінна середня

(1,0,1) комбінована модель авторегре сії 

і ковзної середньої

(0,1,1) експоненціальна середня

(1,1,1) нестаціонарний процес з ліній ним 

трендом

(0,1,1)(0,1,1) мультиплікативна модель сезон-

но го процесу
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зування Бокса — Дженкінса, була обрана мо-

дель (1;0;0), тому що при порівнянні з історич-

ними даними було виявлено, що залишки, 

переважно малі, розподілені випадково і не 

містять корисної інформації. 

Для перевірки рівномірності розподілу ви-

хідного ряду була розглянута гістограма роз-

поділення змінної (рис. 3), з якої видно, що 

розподіл — близький до оптимального, і да-

ний вихідний ряд підходить для прогнозуван-

ня моделлю ARIMA(1;0;0).

У результаті використання моделі отримано 

прогноз цін на пшеницю на наступний термін 

з ймовірністю 90 %. На рис. 4 графічно зобра-

жено результат прогнозу.

На підставі виявленої тенденції зростання 

цін на пшеницю в наступному місяці і кон-

сультації у фахівців був зроблений висновок 

про занадто слабку зміну рівня цін у прогноз-

ному періоді. У зв’язку з цим було вирішено 

скорегувати прогнозні значення в рамках до-

вірчого інтервалу з тим, щоб урахувати виявле-

ну тенденцію. У табл. 2 наведені підсумкові прог-

нозні значення цін на пшеницю на наступний 

період планування у доларах США за тону.

Таким чином, підсумкове прогнозне значен ня 

на наступний місяць склало 203,68 доларів США 

за тону, яке належить довірчому інтервалу. 

Для перевірки адекватності моделі був про-

ведений аналіз автокореляційної функції та 

нормальності розподілу залишків (рис. 5—6).

За результатами аналізу можна зробити вис но-

вок про потрапляння автокореляційної функ-

ції в довірчий інтервал та про те, що залишки 

малі, розподілені випадково і не містять ко-

рисної інформації. Враховуючи це, модель мож-

на назвати адекватною.

Використовуючи вихідні дані про ціни на 

пше ницю на поточний період і результати прог-

нозу, можна оцінити можливі збитки від під-

вищення цін на пшеницю на наступний мі-

сяць. Можливі збитки від підвищення цін на 

пшеницю С рівні різниці між ціною на про-

гнозний період і поточною ціною, тобто С = 

= 203,68 — 193,51 = 10,17 дол. США за тонну. 

Для допомоги підприємству в управлінні 

фактором підвищення цін потрібно, щоб роз-

роблювана модель управлінням запасами, оці-

нюючи можливі збитки від підвищення цін 

на наступний місяць і витрати на зберігання 

пшениці, пропонувала оптимальний обсяг ку-

півлі пшениці на наступний місяць у разі, коли 

можливі збитки від росту цін вищі за витрати 

на зберігання. Математичні моделі управління 

запасами дозволяють знайти оптимальний рі-

вень запасів будь-якого товару, що мінімізує 

сумарні витрати на купівлю, оформлення та 

Рис. 3. Гістограма розподілення змінної

Рис. 4. Графік прогнозу цін на пшеницю на наступний 

період планування

ТАБЛИЦЯ 2. Підсумкові прогнозні значення цін на пшеницю

 Дата Прогноз

Нижня 

границя 

довірчого 

інтервалу

Верхня 

границя 

довірчого 

інтервалу

Під сум-

ко вий 

прогноз

14.05.2016 193,5731 180,9264 206,2197 193,5731

21.05.2016 193,6353 175,8632 211,4075 197,1897

28.05.2016 193,6968 172,0674 215,3263 200,1856

04.06.2016 193,7575 168,9383 218,5767 203,6852

11.06.2016 193,8175 166,2417 221,3932 207,6054

18.06.2016 193,8766 163,8564 223,8969 211,8888

25.06.2016 193,9351 161,7099 226,1602 216,4927

02.07.2016 193,9928 159,7546 228,2309 221,3833

09.07.2016 194,0497 157,9571 230,1423 226,533

16.07.2016 194,1059 156,293 231,9189 231,9189
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доставку замовлення, зберігання товару, а та-

кож збитки від його дефіциту. 

Модель Уілсона допомагає знайти оптималь-

ну для замовлення кількість запасів, коли вит-

рати на його обробку та зберігання мінімальні. 

Це «економічно обґрунтоване замовлення» 

(ЕОЗ, або EOQ — economic order quantity) [15]. 

Алгебраїчна формула моделі Уілсона:

де Q
w 

— оптимальний розмір замовлення у мо-

делі Уілсона (ЕОЗ); v — інтенсивність вико-

ристання запасу (од.); S — витрати на збері-

гання запасу (у. о.); K — витрати на здійснення 

замовлення, включаючи оформлення та до-

ставку замовлення (у. о.).

Формула була модифікована для того, щоб 

урахувати особливості підприємства та оціни-

ти можливі збитки від підвищення цін на пше-

ницю на наступний місяць, витрати на збері-

гання пшениці, а також запропонувати опти-

мальний ЕОЗ пшениці на наступний місяць у 

разі, коли можливі збитки від підвищення цін 

вищі за витрати на зберігання:

де С — збитки від зміни цін на пшеницю; S — 

витрати на зберігання пшениці; v — інтен-

сивність використання пшениці у виробни-

Рис. 5. Графік ймовірнісного розподілу залишків прог-

ноз но го ряду

Рис. 6. Графік автокореляційної функції прогнозу

ТАБЛИЦЯ 3. Вхідні параметри оптимізованої моделі Уілсона

Змінна Економічний сенс Значення Одиниця виміру

С Збитки від зміни цін на пшеницю 10,71 доларів США /1тонну

C
1

Вартість пшениці на поточний період 193,51 доларів США /1тонну

S Витрати зберігання пшениці 32 % 

v Інтенсивність використання пшениці у виробництві 80 тонн/день

t Використання запасу за рік 360 днів

QS Ємність зернового складу 800 тонн

OK Обсяг оборотних коштів, доступних на даний період 150 000 доларів США

ТАБЛИЦЯ 4. Результати обчислень ЕОЗ пшениці

Позначення Економічний сенс Значення Одиниця виміру

Q
w

ЕОЗ пшениці на наступний місяць 972,62 тонн

Q
wo

ЕОЗ з урахуванням обмежень зі зберігання зерна та обсягу 

оборотних коштів підприємств 775,15 тонн

Q
w
C

1
Вартість ЕОЗ пшениці з урахуванням обмежень зі зберігання 

зерна та обсягу оборотних коштів підприємства 15000 доларів США
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цтві; C
1
 — вартість пшениці на поточний період 

і загальна кількість днів; t — кількість днів, 

коли запас використовується за рік.

Вхідні дані для розрахунку ЕОЗ пшениці 

підприємством на наступний місяць, що вра-

ховує збитки від підвищення цін на пшеницю, 

наведені у табл. 3. 

При розрахунку ЕОЗ пшениці на наступний 

місяць необхідно враховувати, що можливості 

підприємства зі зберігання зерна не безмежні, 

як і обсяг оборотних коштів підприємства. 

Тому були введені відповідні обмеження:

Для знаходження ЕОЗ з урахуванням об-

межень складена функція: Q
wo

 = Qw → max, а 
Q

wo
 — (ЕОЗ з урахуванням обмежень) було 

обчислено за допомогою надбудови МС Excel 
Solver (табл. 4).

Висновки. Таким чином, використання роз-

робленої моделі прогнозування цін на пшени-

цю дозволило визначити прогнозне значення 

ціни пшениці на наступний місяць, що склало 

203,68 доларів США за тонну. Також були 

обчислені можливі втрати від її підвищення. 

Розроблена система управління запасами під-

приємства на основі моделі Уілсона, що об-

числює економічно обґрунтоване замовлення 

з урахуванням обмежень стосвно ємності скла-

ду і кількості оборотних коштів. ЕОЗ на на-

ступний місяць склало приблизно 972 тонни. 

Вартість такого ЕОЗ — 15000 доларів США. 

Використання підприємством розроблених 

моделей дозволяє значно знизити рівень не-

безпеки підвищення закупівельної ціни на пше-

ницю та економічно обґрунтовано управляти 

запасами сільськогосподарського підприємст ва. 
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Вступ. Як свідчать наукові публікації, фондовому ринку відводиться 

другорядна роль і спостерігається недооцінка його потенціалу аку-

мулювати й перерозподіляти інвестиційні ресурси населення та су-

б’єктів господарювання, у зв’язку з чим процес формування дієвого 

фон дового ринку в Україні далекий від завершення. На сьогодніш-

ній день існує ряд перешкод, які заважають сталому розвитку фондо-

вого ринку та якісному виконанню покладених на нього завдань 

щодо залучення інвестиційних ресурсів та забезпечення розвитку 

економіки країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні, методологічні 

та практичні аспекти становлення, функціонування та розвитку 

фондового ринку, а також механізм його регулювання розкрито у 

працях таких західних авторів, як Л. Зінгалес, В. Іноземцева, С. Кап-

лан, Д. Норткотт, М. Портер, Дж. Стигліц; російських дослідників 

Л. Абалкіна, М. Бунчука, Р. Газімагомедова, В. Матюшка, багатьох 

вітчизняних авторів, серед яких — О. Барановський, О. Білорус, 

Д. Богиня, В. Будкін, В. Кузьменко, Л. Кістерський, Д. Лук’яненко, 

З. Луцишин, І. Лютий, О. Мозговий, С. Мошєнський, В. Новиць-

кий, О. Сльозко, О. Сніжко, Ю. Пахомов, О. Плотніков, А. Чухно, 

В. Шелудько, Ю. Ямко.

Мета статті — аналіз діяльності фондового ринку та механізм йо-

го регулювання в умовах економічного розвитку країни.

Результати дослідження. На сучасному етапі розвитку економіки 

проблемам функціонування фондового ринку як важливої складової 

фінансового ринку та його впливу на економічне зростання країн 

присвячено величезну кількість наукових робіт, серед яких праці 

лауреатів Нобелевської премії: Д. Тобін, Ф. Модільяні, М. Міллер, 

Г. Марковіц, У. Шарп, Р. Мертон, М. Шоулз, Д. Акерлоф, В. Сміт, 

Ключові слова: фондовий ри-

нок, економічне зростання, 

механізм регулювання, еко-

номічна активність, фінан-

сові посередники.

Проведено аналіз діяльності фондового ринку та розглянуто механізм його регулю-

вання в умовах економічного розвитку країни. Обґрунтовано взаємозв’язок рівня 

розвитку фінансових посередників і можливості економічного зростання країни.  

Доведено, що механізм регулювання фондових ринків — це сукупність конкретних 

форм, функцій та методів, які направлені на збалансоване регулювання процесу 

функціонування та розвитку фондового ринку країни, головним завданням якого є 

забезпечення розвитку фондового ринку відповідно до його економічних інтересів.
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Фондовий ринок та механізм його регулювання в умовах економічного розвитку країни 

Р. Інгл. За результатами статистичного ана-

лізу тематики публікацій у більш ніж 40 про-

відних реферованих економічних журналах сві-

ту за 2000—2016 рр., вивченню різних аспектів 

функціонування фондового ринку присвяче-

но 18 % від загального числа наукових статей, 

виданих у зазначений період.

Уперше проблема взаємозв’язку рівня роз-

вит ку фінансових посередників і можливості 

економічного зростання була порушена Й. Шум-

петером, який звернув увагу на те, що роз ви-

неність фінансового сектору в економіці має 

позитивний вплив на рівень і темп зростання 

ВВП на душу населення. Згідно з Й. Шум пе-

те ром, фінансові посередники (банки), залу-

чаючи кошти на фінансування інвестиційних 

проектів і направляючи свої зусилля на управ-

ління ризиками, можуть краще контролювати 

дії менеджерів фірм, ніж окремі інвестори. Це 

збільшує обсяги угод в економіці, що сприяє 

технологічним інноваціям і економічному роз-

витку. Учений підкреслює, що фінансовий сек-

тор здатний перерозподіляти капітал таким 

чином, щоб він потрапляв тільки у ті руки, в 

яких він зможе принести максимальну ко-

ристь, а саме це, на його думку, і є важливим 

каталізатором зростання [1].

На відміну від Й. Шумпетера, який робив 

акцент на ролі банків, сучасні дослідники ана-

лізують функціонування фондового ринку з 

по зиції легкості продавати і купувати права 

власності на активи фірм, скорочувати ризики 

ліквідності і змінювати продуктивність, що сти-

мулює домогосподарства збільшувати обсяги 

ризикованих, але й більш прибуткових активів 

за рахунок тих ресурсів, які раніше витрачали-

ся на споживання, тобто збільшувати норму 

заощаджень. Якщо більший обсяг заощаджень 

виходить на ринки інвестиційних ресурсів, 

об сяги ресурсів зростають, що безпосередньо 

приз водить до економічного зростання.

Однак варто зазначити, що фондовий ринок 

може неоднозначно впливати на норму заощад-

жень. Як вважає вчений Мауро [2], диверсифі-

кація ризику, що досягається завдяки функці-

онуванню фондового ринку, дає можливість 

домогосподарствам отримувати залишковий 

до хід від середньої фірми в економіці, а не ті-

льки від тієї фірми, де працює індивід. Серед-

ній прибуток, як правило, характеризується 

меншою варіабельністю, ніж дохід інди ві дуа-

льної фірми. Тим самим споживання, почина-

ючи з другого періоду часу, стає не сто ха с тич-

ним. Отже, зменшується потреба домогоспо-

дарств в заощадженнях з мотивів обережності. 

Це може спричинити скорочення загальної 

норми заощаджень в економіці і негативно 

вплинути на економічне зростання.

У моделі Атье — Йовановича [3] розвиток 

фон дового ринку впливає двояко: по-перше, 

на загальний рівень економічної активності 

(ко роткостроковий ефект), по-друге, на тем-

пи економічного зростання (довгостроковий 

ефект). Використовуючи споживчу модель, ав-

тори показують, що фондовий ринок страхує 

інвесторів від ідіосинкратичних ризиків, і це 

стимулює домогосподарства змінювати струк-

туру своїх портфелів на користь прибуткові-

ших інвестиційних проектів. Значно вища у 

середньому прибутковість інвестицій домо-

господарств має неоднозначний вплив на їхню 

норму заощаджень. З одного боку, тут діє ефект 

заміни, що стимулює індивідів збільшувати 

норму і обсяги заощаджень. А з іншого боку, 

також проявляється ефект доходу — і інвес-

тори можуть скоротити норму заощаджень на 

користь споживання. Яким буде загальний 

вплив, залежить від того, який ефект перева-

жає. Відповідно, вплив фондового ринку на 

заощадження та економічне зростання також 

неоднозначний. 

Ефект доходу і ефект заміни, що виникають 

внаслідок розвитку фондового ринку, і їх вплив 

на норму заощаджень і портфельний розподіл 

активів детально аналізуються в статті Летен-

дра і Сміта [4]. Як показують автори в моделі 

споживання і портфельного вибору з викорис-

танням принципів динамічного програмуван-

ня, при скороченні ризику доходу споживачі 

скорочують заощадження з мотивів обереж-

ності і одночасно перерозподіляють свій 

портфель активів на користь інвестицій із ви-

щою очікуваною нормою прибутковості. Збіль-

шення ступеня «неприйнятності ризику» (risk 
aversion) агентів супроводжується збільшен-

ням частки безризикових активів у портфелі. 

Комбінація динаміки ризиків за участі фон-

дового ринку не дає однозначної відповіді на 

питання, чи впливає фондовий ринок пози-

тивно або негативно на рівень заощаджень, 

інвестицій і на економічне зростання.

Ця неоднозначність моделюється в роботах 

Грінвуда і Сміта [5], в яких автори розглядають 

модель загальної рівноваги, де фінансові рин-
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ки стимулюють зростання (через механізм за-

ощаджень і розподілу ризику), а зростання, в 

свою чергу, сприяє формуванню фондових рин-

ків, так що рівновага досягається як результат 

динамічної взаємодії фінансового та реаль-

ного секторів економіки. Але участь у діяль-

ності фондового ринку вимагає від агентів 

пев них витрат, які скорочуються у разі збіль-

шення сукупної ринкової активності. Сукупна 

ринкова активність залежить від рівня роз-

витку економіки, звідки виникає «пороговий 

ефект» (threshold effect), після досягнення яко-

го розвиток фондового ринку починає стиму-

лювати економічне зростання. Якщо порого-

вий рівень не досягнутий, модель демонструє 

у кращому випадку нейтральність ринку до 

зростання.

У моделі Боуза [6] розвиток фондового рин-

ку розглядається як динамічний процес, в яко-

му беруть участь кредитори і позичальники. 

Фірми можуть здійснювати фінансування сво-

їх ризикованих інвестиційних проектів за ра-

хунок боргових контрактів (випуск облігацій) 

або за рахунок випуску акцій (фінансування 

че рез фондовий ринок). Ці види мають як пе-

реваги, так і недоліки, а саме: фінансування 

через облігації передбачає фіксовані платежі 

кредиторам навіть у разі банкрутства; випуск 

акцій дає кредиторам частку у виробничому 

капіталі, але означає роздріблення капіталу ком-

панії і, як варіант, втрату контролю над поточ-

ним управлінням.

Фірми-позичальники мають різний рівень 

підприємницьких здібностей, що впливає на 

якість інвестиційних проектів, які вони здій-

снюють. Якщо підприємницькі здібності до-

сить високі, висока й вірогідність повернення 

кредиту для кредитора (або отримання диві-

дендів на акції). При низьких підприємни-

цьких здібностях висока ймовірність банкрут-

ства фірми. Оскільки існує ризик несприятли-

вого результату через інформаційну асиметрію, 

то за відсутності фондового ринку кредитори 

будуть скорочувати обсяг кредитів. Розвиток 

фондового ринку у цих умовах дозволяє влас-

никам акцій у будь-який момент іх позбутися 

шляхом продажу. Це скорочує ризик неповер-

нення коштів. Кредитори охочіше йдуть на 

надання вільних ресурсів для інвестування, 

що прискорює економічне зростання.

Нелінійна залежність між розміром фондо-

вого ринку й економічним зростанням моде-

люється в роботі Кастанеди [7]. Тут у центрі 

аналізу знаходяться менеджери фірм, які сти-

каються з дилемою: диверсифікація або втрата 

контролю над фірмою. Використання фондо-

вого ринку як джерела інвестиційних ресурсів 

дозволяє менеджерам диверсифікувати ризик 

і знизити витрати капіталу, що залучається. 

Однак акціонування має і свої власні витрати: 

проблема принципала-агента між колишніми 

менеджерами і новими власниками; витрати 

участі зовнішніх акціонерів у поточних спра-

вах компанії; втрата конфіденційності. Крім 

того, оскільки винагорода менеджерів ак ціо-

нерної компанії часто залежить від її ринко-

вої капіталізації, менеджери можуть брати 

участь у придбанні акцій для штучної підтрим-

ки їхнього курсу за рахунок сукупних заощад-

жень фірми.

Зрештою, як показує Кастанеда, вплив 

фондового ринку на обсяг і якість інвестицій і 

на економічне зростання залежить від пара-

метра γ, що характеризує відносні пріоритети 

менеджерів. Цей параметр показує різницю між 

витратами і вигодами акціонування. За низь-

ких значень параметра γ фірма більшою мі-

рою стурбована диверсифікацією, а не збе-

реженням контролю, а за високих — проблеми 

контролю і конфіденційності стають вирішаль-

ними. У свою чергу значення параметра γ по-

в’язані із соціально-економічним та інститу-

ціональним середовищем країни, що дуже ак-

туально у сьогоднішніх українських реаліях. 

Більшість емпіричних досліджень підтверд-

жує, що фондовий ринок матиме позитив ний 

вплив на економічне зростання в країнах з 

розвиненими інститутами (і низькими зна-

ченнями параметра γ) і негативне — в країнах, 

що розвиваються (з високими значеннями 

параметра γ). 

В роботі Арестіса [8] переваги фондового 

ринку як чинника економічного зростання 

простежуються в аналізі часових рядів для ряду 

країн. Він показує роль не тільки загальної 

ліквідності фондового ринку, але і його вола-

тильності, це підтверджує теоретичний ви-

сновок про те, що висока волатиль ність веде 

до неефективного розподілу інвестиційних 

ресурсів через підвищений «шум» на ринку 

для інвесторів і менеджерів.

На підставі векторного авторегресійного ана-

лізу (VAR) та використання даних для 47 країн 

за період 1980—1995 рр., Руссо і Вахтель [9] до-
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вели, що інтенсивність фондової активності 

позитивно впливає на економічне зро стання. 

При цьому серед показників фондо вого ринку 

найбільш значущим виявився рівень ліквід-

ності, а не розмір ринку.

Основна ознака ліквідності, на думку біль-

шості вчених, — це оперативність, яка зале-

жить від двох основних факторів — здатності 

ринку поглинати або пропонувати відповідні 

обсяги фондових цінностей (абсолютної міст-

кості ринку) та від обсягу передбачуваної опе-

рації. Крім основного показника ліквідності 

активу — терміновості (immediacy), за допо-

могою якого оцінюється необхідний час для 

здійснення угоди, виділяють й інші, що впли-

вають на рівень ліквідності активу, а саме: 

щільність, глибину та пружність. 

Д. Веглер [10] дослідив вплив фондового 

ринку на темпи зростання окремих галузей еко-

номіки. Для галузей обробної промисловості 

вчений показує роль фондового ринку як чин-

ника, що покращує розподіл капіталу між га-

лузями. Проведений аналіз продемонстрував 

той факт, що у розвинених країнах фінансовий 

сектор веде до зростання інвестицій у галузях, 

які зростають, і до скорочення інвестицій у 

галузях економіки, що знаходяться у стані 

стагнації. Відносно країн, що розвиваються: у 

порівнянні з країнами з великими фінансови-

ми ринками інші країни занадто багато інвес-

тують в галузі зі стагнацією і занадто мало — 

у галузі, що зростають. Це означає, що фінан-

совий розвиток допомагає країні відкривати 

нові інвестиційні можливості. 

Б. Дурхам [11] показує, що позитивний 

ефект для довгострокового зростання з боку 

фондового ринку залежить від початкового 

рівня розвитку країни. Фондовий ринок справ-

ляє позитивний вплив на приватні інвес тиції і 

зростання тільки для країн з високим рівнем 

доходу. Для країн з низьким рівнем доходу по-

дібна залежність не спостерігається. Вирі-

шальний вплив рівня розвитку країни непря-

мим чином показано в роботі Харріса [12]. На 

основі емпіричного дослідження 49 країн цей 

учений доходить висновку про складність 

використання рівня розвитку фондового рин-

ку як чинника, що пояснює економічне зрос-

тання. Як демонструє його дослідження, для 

вибірки в цілому так само, як і окремо для 

групи країн, що розвиваються, спостерігаєть-

ся слабка залежність між фондовим ринком і 

зростанням, а ось для групи розвинених країн 

залежність дійсно проявляється. 

Таким чином, емпіричні дослідження пока-

зують, що розвиток фондового ринку по-різ-

ному впливає на економічне зростання: у роз-

винених країнах зростання фондового ринку 

посилює економічне зростання, у країнах з 

ринками, що розвиваються, активізація фон-

дового ринку призводить до зниження темпів 

зростання.

Досвід країн з розвиненою економікою по-

казує, що фондовий ринок, на відміну від ін-

ших ринків, є одним із найбільш регульованих 

та регламентованих. Основна причина в тому, 

що неврегульований рух капіталів вже багато 

разів в історії різних країн завдавав значної 

шкоди їхнім фінансовим системам. Система ре-

гулювання фондового ринку у більшості країн 

світу має два рівні: саморегулювання профе-

сійних учасників і державне регулювання. З 

них історично першими виникло саморегу-

лювання, що здійснювалося фондовими бір-

жами, які створювали стандартні правила гри 

стосовно окремих груп учасників фондового 

ринку, що працювали для всіх суб’єктів. 

В Україні система регулювання фондового 

ринку фактично ґрунтується на поєднанні са-

морегулювання та державного регулювання, 

але пріоритет належить державі. Для забез-

печення єдиної державної політики у сфері 

регулювання фондового ринку у світовій прак-

тиці виправдало себе існування єдиного неза-

лежного регулятивного органу, який повинен 

реалізовувати єдину державну політику у сфе-

рі випуску та обігу цінних паперів та їх похід-

них; створювати умови для ефективної мобілі-

зації та розміщення учасниками ринку цінних 

паперів фінансових ресурсів з урахуванням ін-

тересів суспільства; забезпечувати рівні мож-

ливості для доступу емітентів, інвесторів і по-

середників на ринок цінних паперів; сприяти 

захисту прав учасників фондового ринку, кон т-

ролювати дотримання учасниками ринку цін-

них паперів вимог актів законодавства, прозо-

рість та відкритість ринку цінних паперів. 

Висновки. Визначено, що механізм регулю-

вання фондових ринків — це сукупність кон-

кретних форм, функцій і методів, що направ-

лені на збалансоване регулювання процесу 

функціонування та розвитку фондового ринку 

країни. Головне його завдання — забезпечити 

розвиток фондового ринку відповідно до еко-
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номічних інтересів країни. Ефективність ме-

ханізму полягає у збалансуванні, тобто виборі 

оптимальних форм та методів регулювання 

ринку у конкретний історичний проміжок ча-

су, що забезпечать розвиток фондового ринку 

в рамках економічних інтересів країни. Розви-

ток фондових ринків стимулює економічний 

розвиток країн за умови обов’язкового вико-

ристання ефективного механізму регулюван-

ня фондових ринків.
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Фондовий ринок та механізм його регулювання в умовах економічного розвитку країни 

М.О. Житарь

Университет государственной фискальной службы 

Украины, г. Ирпень

ФОНДОВЫЙ РЫНОК И МЕХАНИЗМ 

ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Проведен анализ деятельности фондового рынка и рас-

смотрен механизм его регулирования в условиях эко-

номического развития страны. Обоснована взаимосвязь 

уровня развития финансовых посредников и возмож-

ности экономического роста страны. Доказано, что 

механизм регулирования фондовых рынков — это сово-

купность конкретных форм, функций и методов, на-

правленых на сбалансированное регулирование процес-

са функционирования и развития фондового рынка 

страны, главная задача которого — обеспечение разви-

тия фондового рынка в соответствии с его эко номи чес-

кими интересами. 

Ключевые слова: фондовый рынок, экономический рост, 

механизм регулирования, экономическая активность, 

финансовые посредники.

M.O. Zhytar

University of the State Fiscal Service of Ukraine, 

Irpin 

STOCK MARKET AND MECHANISM 

OF ITS REGULATION IN THE ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

The article analyzes the activities of the stock market and the 

mechanism of its regulation in the economic development of 

the country. Substantiates the relationship level of develop-

ment of financial intermediaries and the possibility of 

economic growth. It is proved that the stock market regulation 

mechanism — a set of specific forms, functions and methods 

that are aimed at a balanced regulation of the process of 

functioning and development of the stock market in the 

country, whose main task is to ensure the development of the 

stock market in accordance with its economic interests.

Key words: stock market, economic growth, regulatory mecha-

nism, the economic activity, financial intermediaries.
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Вступ. У результаті російсько-терористичної агресії в Україну з 

2014 р. по теперішній час порушена цілісність соціально-економіч-

ної інфраструктури. 

З метою суттєвого зменшення втрат, передусім людських, необ хід-

на висока якість передбачення, попередження та протидії вищеза-

значеним надзвичайним ситуаціям на основі комплексних програм. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемам комплексного підходу до 

оцінки втрат людського потенціалу, соціально-економічної інфра-

структури та навколишнього середовища приділялась увага вітчиз-

няними дослідниками Є. Хлобистовим, Л. Жаровою, В. Волошиним 

та ін., а також закордонними: A. Maskrey, J. Brikmann та ін. В умовах 

широкомасштабної московської агресії на територію України існує 

потреба в удосконаленні методичних підходів до обрахунку втрат 

соціально-економічного потенціалу окупованих територій Донбасу 

та анексованого Криму. 

Мета дослідження. Обґрунтування порядку обрахунку втрат со ці-

ально-економічного потенціалу Донбасу та Криму постає в контек-

с ті необхідності його практичного використання Кабінетом Мініст-

рів України. 

Результати дослідження. Для обрахунку втрат соціально-еко но міч-

ного потенціалу Донбасу та України в цілому внаслідок московських 

окупаційних дій нами використані матеріали досліджень з визна-

чення розмірів збитків на основі їхньої оцінки за наслідками надзви-

чайних ситуацій техногенного та природного характеру [1]. Взявши 

за основу зазначену методику, проведено її адаптацію до сучасних 

реалій в Україні. 

Згідно з міжнародними критеріями, основ ними показниками для 

оцінки надзвичайних ситуацій є динаміка змін вартості активів, вит-

рат на реконструкцію та розбудову інфраструктури [2—11]. 

Ключові слова: порядок об-

рахунку втрат, соціально-еко-

номічний потенціал, Ук раї на, 

окупований Донбас, анек со-

ваний Крим.

Застосовані сучасні теоретико-методичні підходи до порядку обрахунку втрат 

соціально-економічного потенціалу України внаслідок окупації Донбасу та анексії 

Криму. Вони охоплюють три категорії — людські ресурси, соціально-економічну 

інфраструктуру та навколишнє середовище.  

УДК [330.342.146: 657.471]: 001.8 (477.6+477.75)

О.П. КОРНІЙЧУК, канд. екон. наук, старший науковий співробітник 

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, м. Київ

ПОРЯДОК ОБРАХУНКУ ВТРАТ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ, 
СПРИЧИНЕНИХ ОКУПАЦІЄЮ 
ДОНБАСУ ТА АНЕКСІЄЮ КРИМУ
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Порядок обрахунку втрат соціально-економічного потенціалу України

Виходячи із міжнародного досвіду, автором 

структуровані збитки за трьома інституціями. 

Це — людські ресурси (1), соціально-еко но міч-

на інфраструктура (2), а також навколишнє 

середовище (3). 

1. Показники втрат людських ресурсів.
1.1. Збільшення рівня безробіття внаслідок 

надзвичайної ситуації визначається різницею 

між рівнем безробіття після і до надзвичайної 

ситуації з урахуванням кількості добровільно 

незайнятого та працездатного населення [1, 

С. 128—129].

де N 0 та N 1 — (the number of unemployed) кіль-

кість безробітних відповідно до та після над-

звичайної ситуації, осіб; N 1

e
— (number of 

employees) кількість зайнятих після надзви-

чайної ситуації, осіб; N 0

w 
— (the number of 

working age) кількість працездатних до надзви-

чайної ситуації, осіб; N 0

ve
— (the number of 

voluntarily employed population) кількість доб-

ровільно незайнятого населення до надзви-

чайної ситуації, осіб.

1.2. Збільшення кількості правопорушень 

унаслідок надзвичайної ситуації визначається 

як різниця у кількості зареєстрованих за пев-

ний проміжок часу після і до надзвичайної си-

туації правопорушень за видами, що визначені 

внутрішніми органами які пов’язані із надзви-

чайною ситуацією [1, С. 128—129].

ΔNO = ∑n

i = 1
 (NO1 – NO0),

де NO — (number of offenses) кількість право-

порушень i-го виду, од.

2. Показники втрат інфраструктури
2.1. Збитки від втрати чи виведення з ладу 

об’єктів соціальної інфраструктури (Losses 

from loss or disrupt the social infrastructure) роз-

раховується за всіма компонентами інфра-

структури, що постраждала внаслідок надзви-

чайної ситуації [1, С. 113—114].

L
inf

 = ∑
i 
(V b

p
 + V b

s
 + V b

h
 + V b

l  
+ V b

c
 + V b

r
 + V b

s
 ) + 

+ ∑
Trec 

 + C
s
 + C

dr
,

де V b
p
 — (the residual book value of preschools) за-

лишкова балансова вартість дитячих дошкіль-

них закладів, що постраждали чи зруйновані 

внаслідок надзвичайної ситуації, тис. грн; V b
s
 — 

(the residual book value of secondary schools) за-

лишкова балансова вартість загальноосвітніх 

навчальних закладів, що постраждали чи зруй-

новані внаслідок надзвичайної ситуації, тис. грн; 

V b
h
 — (the residual book value of hospital) залиш-

кова балансова вартість лікарняних закладів, 

що постраждали чи зруйновані внаслідок над-

звичайної ситуації, тис. грн; V b
l  
— (the resi dual 

book value of libraries) залишкова балан сова 

вартість масових та універсальних бібліотек, 

що постраждали чи зруйновані внаслідок над-

звичайної ситуації, тис. грн; V b
c 
— (the res idual 

book value of institutions of club type) залишкова 

балансова вартість закладів клубного типу, що 

постраждали чи зруйновані внаслідок надзви-

чайної ситуації, тис. грн; V b
r
 — (residual book 

value of restaurants) залишкова балансова вар-

тість об’єктів ресторанного господарства, що 

постраждали чи зруйновані внаслідок надзви-

чайної ситуації, тис. грн; V b
s   

— (the residual book 

value of stores) залишкова балансова вартість 

магазинів, що постраждали чи зруйновані вна-

слідок надзвичайної ситуації, тис. грн; C
s
 — 

(cost of services) вартість послуг, що не будуть 

надані внаслідок втрати чи виведення з ладу 

об’єктів соціальної інфраструктури протягом 

часу T
rec

 (термін відновлення) на відновлення 

роботи інфраструктури, тис. грн; C
dr

— (costs 

of dismantling or reconstruction) витрати на 

демонтаж або реконструкцію об’єктів інфра-

структури, тис. грн.

2.2. Збитки від втрати чи пошкодження жит-

лового фонду (Losses from loss or damage hous-

ing) розраховуються, як [1, С. 112—113]:

H
loss

 = C
eh

 · Q + C
dr 

+ C
hr

 + C
pr

, 

де C
eh

 — (estimated cost housing) оціночна вар-

тість житлового фонду до надзвичайної си-

туації, грн; Q — фактичний фізичний знос жит-

лового фонду, %; C
dr

 — (the cost of dismantling 

the ruins) витрати на демонтаж руїн, грн; C
hr

 — 

(repair costs of housing) витрати на ремонт 

або відновлення пошкодженого житлового 

фон ду, грн; C
pr

 — (the cost of resettlement of 

people) витрати на тимчасове або постійне роз-

селення людей, що мешкали у житлових бу-

динках, грн.

2.3. Фізичний знос житлового фонду розра-

ховується за формулою [1, С. 113]:

де Q — фактичний знос житлового фонду, %; 
t — фактичний час експлуатації будинку, років; 
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T — нормативний термін служби будинку, ро-

ків; k — експлуатаційний коефіцієнт, що ви-

значає умови експлуатації житлового фонду 

або конструктивного елемента (погані k < 1, 

нормальні k = 1, добрі k > 1) k = 0,61 ⋅ Т
n
–0,5 + 

+ 0,731.

2.4. Зростання цін на окремі товари та пос-

луги, спричинені надзвичайними ситуаціями, 

розраховується за окремими групами товарів і 

послуг, що були зафіксовані управлінням 

контролю за цінами відповідного територіаль-

ного органу [1, С. 110]:

де W
j 
0 — ваговий коефіцієнт (питома вага вит-

рат на j-й вид товарів (послуг) у загальній струк-

турі споживання в період до надзвичайної 

ситуації. Визначається за такими катего ріями 

товарів (послуг): споживчі товари (послуги); 

продукція підприємств-виробників; послуги 

пошти та зв’язку для підприємств, установ, 

організацій; послуги перевезення залізничним 

транспортом і транспортування трубопрово-

да ми; будівельно-монтажні роботи за видами 

економічної діяльності та типами будівель і 

споруд.

2.5. Збільшення попиту на окремі види то-

варів і послуг, викликане надзвичайними си-

туаціями, згідно з даними місцевих (район-

них), цивільно-військових адміністрацій роз-

раховується [1, С. 111—112]:

Q = ∑n

j = 1
W 1(q1 – q0)p1,

де W 1 — (weight consumption) ваговий коефі-

цієнт (частка споживачів j-го виду товару (пос-

луги) на ринку регіону, що постраждав внас-

лідок надзвичайної ситуації); q — кількість ви-

падків придбання j-го виду товарів (послуг) до 

та після надзвичайної ситуації; p1 — середня 

ціна на j-й вид товарів (послуг) після надзви-

чайної ситуації відповідно, грн.

2.6. Інші наслідки надзвичайних ситуацій у 

виробничо-фінансовій сфері, які не підпада-

ють під позиції, що наведені вище, розрахову-

ються експертним шляхом або за формулою 

[1, С. 111—112]:

H = ∑n

j = 1
W

j
 1(B 0 – B 1),

де Wj — питома вага витрат на j-й вид наслід-

ків; B 0 та B 1
 
(cash spending) розмір грошових 

витрат, що виникли або змінились внаслідок 

надзвичайної ситуації у грошовому вигляді 

на момент до та після її виникнення.

2.7. Втрата податкових надходжень при над-

звичайних ситуаціях визначається як різниця 

між податковими надходженнями за період до 

та після надзвичайної ситуації за суб’єктами 

оподаткування, згідно з річними звітами у час-

тині, що за експертними оцінками, може бути 

спричинена надзвичайною ситуацією.

Суб’єкт оподаткування — юридична або фі-

зична особа, яка зобов’язана згідно з чинним 

законодавством сплачувати відповідні подат-

ки або платежі [1, С. 110].

де T
rev х

 — (the amount of tax revenues) розмір по-

даткового надходження, грн; i — вид податку; 

j — суб’єкт оподаткування.

2.8. Розрахунок збитків від невироблення 

продукції внаслідок припинення виробницт-

ва (The calculation of loss does not develop pro-

ducts because of layoff) визначається на основі 

обсягів виробництва за визначений період по 

кожному об’єкту як розмір не отриманого при-

бутку від реалізації продукції за узгодженими 

цінами базового періоду [1, С. 100]:

P
lay off

 = ∑n

j = 1
P

j

t – 1i
t
K t

ind 
,

де P
j

t – 1 — прибуток, що отримало j-е під-

приємство за проміжок часу (t – 1) ( profit com-

pany received during the time interval) (до над-

звичайної ситуації), тис. грн; t — (time) час, за 

який проводиться розрахунок (час на віднов-

лення роботи підприємства або заповнення 

дефіциту на ринку конкретного товару), міс; 

i
t
 — індекс інфляції за період t (inflation index 

for the period); K t
ind

 — середня норма прибут ко-

вості галузі (the average rate of return the in dus-

try), в якій функціонувало j-е підприємство.

2.9. Загальні збитки від руйнування та по-

шкодження основних фондів виробничого 

призначення (Funds for production purposes) 
складаються зі збитків від повного або част-

кового руйнування і пошкодження будівель, 

споруд, корпусів, техніки, обладнання й інших 

видів основних фондів виробничого призна-

чення та розраховуються за такою формулою 

[1, С. 93]:

F
pp

 = ∑
1

n
 (ΔP i ⋅ R i

a
) – R

v
,

де ΔP i — зменшення балансової вартості i-го 

виду основних фондів виробничого призна-
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чення внаслідок повного або часткового руй-

нування з урахуванням відповідних коефі-

цієнтів індексації; R i
a 

— (amortization rate) 

кое фіцієнт амортизації i-го виду основних 

фон дів виробничого призначення; n — кіль-

кість видів основних фондів виробничого 

призначення, що були частково або повністю 

зруй новані; R
v
 — (the residual value) ліквіда-

ційна вартість одержаних матеріалів і устат-

кування.

2.10. Загальні збитки від руйнування та по-

шкодження основних фондів невиробничого 

призначення (the funds of nonproductive assets) 

(житла, комунікацій, споруд та будівель до по-

міжного призначення тощо) розрахову ють ся, 

виходячи із залишкової балансової вартості 

зруйнованих об’єктів за такою формулою [1, 

С. 93]:

F
np

 = ∑n

i = 1
 (ΔP i ⋅ R i

a
) – R

v
,

де ΔР
і
 — балансова вартість i-го виду повністю 

зруйнованих фондів невиробничого призна-

чення з урахуванням відповідних коефіцієнтів 

індексації; R i
a
 — коефіцієнт амортизації i-го 

виду фондів невиробничого призначення; n — 

кількість видів зазначених фондів, що були 

повністю зруйновані; R
v
 — ліквідаційна вар-

тість одержаних матеріалів і устаткування.

2.11. Збитки від втрат іншого майна (the 

losses of other assets) (A
loss

) розраховуються 

для організацій, виходячи із залишкової ба-

лансової вартості, а для громадян — виходя-

чи із середньої ринкової ціни відповідного 

майна на момент його втрати, що оцінюється 

експертним шляхом, за такою формулою [1, 

С. 95—96]:

A
loss

 = ∑m

i = 1 
(V

p
i ⋅ R

a
i ⋅ P i

ci
 ⋅ Q i

org
) +

+ ∑n

j = 1 
(P j

am
 ⋅ Q j

c
),

де V
p

i — (the carrying value of the lost property) 

балансова вартість i-го виду втраченого май-

на організацій; R
a
i — (amortization rate) коефі-

цієнт амортизації i-го виду втраченого майна 

організацій; P i
ci 

— (price change index) індекс 

зміни цін стосовно часу придбання i-го виду 

майна; Q i
org

 — (the number of lost property) кіль-

кість втраченого майна організацій i-го виду; 

P j
am 

— (average market price) середня ринкова 

ціна j-го виду втраченого майна громадян; 

Q j
c 
— (the number of citizens lost property) кіль-

кість втраченого майна громадян j-го виду; 

m — кількість видів майна, втраченого органі-

заціями; n — кількість видів майна, втраче но-

го громадянами.

3. Розрахунок збитків від забруднення навколиш-
нього середовища проводиться за основ ни ми 

реципієнтами (об’єктами). До них відносяться 

населення, житлово-комунальна, промисло-

ва, соціальна та транспортна інфраструкту-

ри, а також довкілля — сільськогосподарські 

угіддя, лісові, рибні та рекреаційні ресурси. 

Застосування сучасного методу визначення 

економічного збитку за реципієнтами потребує 

належної кількісної та якісної оцінки впли ву 

різних забруднювачів на конкретні об’єкти. Тоб-

то здійснюється розрахунок зміни стану ре-

ципієнтів внаслідок забруднення сере довища. 

Обсяг витрат на подолання наслідків за-

бруднення навколишнього середовища вклю-

чає об’єм відшкодувань на його попередження 

та ліквідацію наслідків. 

3.1. Коефіцієнт урахування територіальних 

соціально-економічних особливостей залежить 

від чисельності жителів у населених пунктах 

зони надзвичайної ситуації, економічного, ре-

креаційного та природоохоронного значення 

території [1, С. 115—116]:

C
t
 = C

ni
 ⋅ С

ev
,

де C
ni 

— (coefficient depends on the number of 

inhabitants) коефіцієнт, що залежить від чи-

сельності жителів населеного пункту; С
ev 

— 

(coefficient that takes into account the economic 

value) коефіцієнт, що враховує господарське 

значення населеного пункту.

3.2. Загальна оцінка соціально-економічних 

наслідків надзвичайних ситуацій з урахуван-

ням необхідних змін та доповнень до наявного 

порядку у вартісному вигляді може розрахову-

ватися, як [1, С. 92]:

E
s-e

 = E
i/f

 + E
n/s

 ,

де E
i/f

 — (the effects of industrial and finance 

area) наслідки у виробничо-фінансовій сфері, 

що охоплюють основні витрати у сфері мате-

ріального виробництва та фінансові збитки 

внаслідок надзвичайної ситуації; E
n/s

 — (the 

effects of natural and social area) наслідки, що 

виникають у природно-соціальній сфері, тоб-

то витрати та збитки, пов’язані зі зміною рівня 

життя населення, його добробуту, зі спожи-

ванням ресурсів, товарів і послуг, використан-

ням предметів та явищ природи для задово-

лення суспільних потреб.
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Для обрахунку витрат соціально-еко но міч-

но го потенціалу Донбасу пропонуємо вико-

ристовувати такий порядок.

1. Витрати домогосподарств при надзви-

чайних ситуаціях, за експертними оцінками, 

обчислюються як зміна сукупних витрат до-

могосподарств у зв’язку із надзвичайною си-

туацією. Вони характеризуються зміною спів-

відношення грошових доходів та сукупних 

витрат домогосподарств у періоди до та після 

надзвичайної ситуації [1, С. 108—109].

Sn = С
t1
 – С

t 0
, 

де Sn — витрати, що несуть домогосподарст-

ва внаслідок надзвичайної ситуації, грн; С
t0
 та 

С
t1 

— сукупні витрати домогосподарств до та 

після надзвичайної ситуації відповідно, грн. 

Розраховуються:

С
t0
 =S

c
 — S

n – c
, 

де S
c
 — (consumer the total cost) споживчі су-

купні витрати; S
n – c

 — (not total consumer spend-

ing) неспоживчі сукупні витрати. 

де F
c
 — коефіцієнт втрат домогосподарств вна-

слідок надзвичайної ситуації та Hci 0
 
та Hci 1 — 

грошові доходи домогосподарств у період до 

та після надзвичайної ситуації, грн.

2. Страхові витрати на ліквідацію наслідків 
надзвичайних ситуацій розраховуються як за-

гальна сума страхового відшкодування (за мі-

нусом суми безумовної франшизи) за кожним 

страховим випадком, спричиненим надзви-

чайною ситуацією (а також за кількома стра-

ховими випадками відносно об’єкта страху-

ван ня), та загальна страхова сума згідно з до-

говором у випадках, коли фактичні збитки 

перевищують граничний рівень виплати стра-

хового відшкодування [1, С. 106].

3. Витрати на виплату пенсій (Spending on 
pensions) у разі втрати годувальника розрахо-
вуються на кожну дитину за такою формулою 
[1, С. 99]:

∑P
S
 = 12 ⋅ P

size
 ⋅ P

де 12 — кількість місяців у році; Psize — 0,694* тис. 

гривень — (the size of the monthly pension for a 

child) розмір щомісячної пенсії на дитину до 

досягнення 23 років (за даними органів соці-

ального забезпечення за умови навчання дітей 

у навчальних закладах); P — (period) період, 

на який призначається пенсія у разі втрати го-

дувальника, роки.

Висновки. Українське суспільство і держава 

потребують створення сучасної системи кла-

сифікації небезпек у політичній, економічній, 

гуманітарній, військовій, інформаційній та 

еко логічній сферах, розробки і впровадження 

відповідних індикаторів. Метою цього має ста ти 

попередження та мінімізація людських жертв 

і збитків, інфраструктури і навколишнього 

се редовища в умовах військових дій Кремля. 

Зазначена система має реалізовуватись у рам-

ках Державної стратегії мінімізації вразливості 

громад, районів, областей, інфраструктури та 

вірогідності виникнення надзвичайної ситуа-

ції у соціальній, економічній та природоохо-

ронних сферах. При цьому в її основу має бути 

покладений принцип достатності гуманітар-

ного (культурного), соціального, економіч но-

го, безпекового і військового потенціалу про-

тидіяти загрозам та враховувати чутливість гро-

мадян до можливих надзвичайних ситуацій.

Запропоновані в дослідженні підходи мають 

практичне значення у разі комплексної оцін-

ки втрат соціально-економічного потенціалу 

Донбасу, Криму та в цілому України. Вони є 

актуальними для обґрунтування правового за-

хисту української держави в міжнародних су-

дових інстанціях, а також під час прогнозуван-

ня обсягу бюджетних витрат і приватних ін-

вестицій у зазначені регіони. 
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ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА ПОТЕРЬ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УКРАИНЫ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОККУПАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 

ДОНБАССА И АННЕКСИИ КРЫМА

Использованы современные теоретико-методические под-

ходы к порядку расчета потерь социально-эко но ми че-

ского потенциала Украины из-за оккупации Донбасса и 

аннексии Крыма. Они охватывают три категории — че-

ловеческие ресурсы, социально-экономическую инфра-

структуру, а также окружающую среду.

Ключевые слова: порядок расчета потерь, социально-эко-

номический потенциал, Украина, оккупированный Дон-

басс, аннексированный Крым.
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RULES OF CALCULATION OF LOSS 

SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL 

OF UKRAINE THAT RESULTING FROM 

THE OCCUPATION OF DONBAS 

AND ANNEXATION OF THE CRIMEA

The modern theoretical and methodological approaches to 

the procedure of calculation of the loss of social and economic 

potential of Ukraine due to occupation of the Donbass and 

annexation of the Crimea were used in the paper. They cover 

three categories — human resources, social-economic infra-

structure and environment.

Key words: the procedure for calculating the losses, the socio-

economic potential, Ukraine, Donbass occupied, annexed 
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ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО

Визначено сучасні тенденції розвитку економіки України, що свідчать про не-

втішну ситуацію зі стрімким падінням обсягів внутрішньодержавного фінансу-

вання промислового сектору, вичерпанням внутрішніх резервів інвестування у про-

мисловість. Досліджено історію створення, особливості і проблеми функціонування 

спеціальних економічних зон на теренах України. У статті встановлено, що пи-

тання застосування режиму вільних економічних зон на території України зали-

шається одним із актуальних у царині соціальних досліджень.

Вступ. 2014—2015 рр. стали важким випробуванням для країни, ко-

ли критичне гальмування економічного росту, поглиблення спаду 

промислового виробництва, втрата інвестиційної привабливості, 

критичне зниження платоспроможного попиту населення, досить 

високий рівень нарощення тінізації економічних процесів, вимуше-

на мілітаризація, відсутність дієвих реформ зі сторони влади болюче 

вдарили по економіці, рівню життя населення та суттєво загальму-

вали процес швидких та якісних змін у країні.  

Переведення економіки України на ринкові основи функціону ван -

ня неможливе без трансформації соціально-економічних від носин, 

без залучення нових методик управління, із застосуванням докорін-

но застарілої, архаїчної системи централізованих ад міні ст ра тив но-

командних важелів. 

Накопиченні упродовж десятиліть проблеми традиційних галузей 

промисловості, які в умовах трансформації світового розподілу ви-

робництва майже повністю залишилися в стані, що існував ще за ча-

сів радянської планово-адміністративної економіки, виявляються 

потужними гальмами на шляху модернізації виробництва. Роз в’я-

зан ня цих завдань є важливим кроком для інтеграції національної 

економіки у світове господарство, налагодження широкої співпраці 

з іноземними партнерами, активізації інвестиційних процесів.

Як свідчить емпіричний досвід передових країн світу, одним із 

шляхів подолання кризи промисловості на стику зміни структури про-

мисловості є створення у депресивних промислових районах режиму 

вільних економічних зон (ВЕЗ).

Ключові слова: економіка, 

держава, спеціальні еко но-

мічні зони, промислове ви-

робництво.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

танню організації та функціонування вільних 

економічних зон приділяється багато ува ги у 

зарубіжних і вітчизняних економічних до-

слідженнях. Серед фахівців, котрі спеціально 

досліджували цю проблему, можна назвати 

В.О. Дергачова, М.І. Долішнього, І.С. Коропе-

цького, О.Є. Кузьміна, О.С. Передрія, В.І. Пи ли, 

А.П. Румянцева, Г.В. Семеніхіна, О.М. Сої ну, 

А.С. Філіпенка, О.С. Чмир, І.М. Школу та інших. 

У наукових працях з обраної проблематики 

обґрунтовується необхідність і доцільність за-

провадження ВЕЗ, опрацьовуються шляхи адап-

тації світових надбань з розвитку ВЕЗ до укра-

їнських реалій, досліджуються окремі, специ-

фічні особливості формування ВЕЗ для різних 

типів економічних систем, вирішується низка 

інших проблем і питань.

Незважаючи на значний інтерес вчених-еко-

номістів до ВЕЗ, регіональні аспекти цієї проб-

леми, питання визначення місця та ролі особ-

ливих економічних зон в системі регіональ-

ного розвитку, міри їхнього впливу на рівень 

розвитку території ще не знайшли свого відоб-

раження в економічній літературі. Сучасні еко-

номічні умови наполегливо вимагають нового 

підходу до вивчення вільних економічних зон, 

нового осмислення досвіду їх функціонуван-

ня і вироблення рекомендацій з їхнього вико-

ристання у вітчизняній економіці.

Мета статті: дослідження історії створення, 

особливості і проблеми функціонування спеці-

альних економічних зон на території України.

Результати дослідження. Дедалі частіше в 

колах фахівців лунають пропозиції щодо не-

об хідності відродження в Україні спеціальних 

(вільних) економічних зон (СЕЗ). Власне, йде-

ться не зовсім про відродження СЕЗ, тому що 

формально на сьогодні вони існують, — за-

цікавлені сторони говорять про доречність 

повернення спеціальним зонам пільг за по д а т-

ковими, валютно-фінансовим та іншими опе-

раціями. Пільг, що, в принципі, і є основопо-

ложною ідеєю створення цих спеціальних еко-

номічних зон. 

Історія СЕЗ — це 1998—2000 рр., коли в Ук-

раїні, в основному, в прикордонних регіонах, 

було створено 11 ВЕЗ і 9 ТПР (терито рій пріо-

ритетного розвитку) — «Порто-Франко» і «Ре-

ні» в Одеській області, «Яворів» та «Курорто-

поліс Трускавець» у Львівській, «Доне цьк» та 

«Азов» у Донецькому регіоні тощо. 

У зазначених зонах уводився спеціальний 

правовий режим господарської діяльності, а 

са ме: пільгові митні, податкові, валютно-фі нан-

сові та інші умови підприємництва для віт-

чизняних й іноземних інвесторів.

Послаблення тиску на бізнес, зокрема у спо-

сіб надання пільг з оподаткування, оптиміза-

ції механізмів реєстрації підприємств, спро-

щення митного оформлення, послаблення 

дозвільних і ліцензійних процедур тощо доз-

волило одержати перші проміжні результати. 

Для ілюстрації, у СЕЗ «Порто-Франко», що 

зна ходиться на території Одеського морсько-

го порту, до початку 2013 року в рамках цієї 

СЕЗ було залучено інвестицій на суму 59,5 млн 

доларів США, реалізовано продукції на 1 млрд 

167,5 млн гривень, створено 476 робочих місць 

(збережено 219). Середня зарплата на підпри-

ємствах, що реалізують інвестиційні проекти в 

«Порто-Франко», становить 4669 гривень, що 

в 1,73 раза вище за середню по Одеській об-

ласті, а також у 1,54 раза вище за середню  по 

Україні [2].

Масовість правопорушень у діяльності спе-

ціальних зон підтверджує той факт, що з 225 

підприємств, що працювали у СЕЗ і ТПР, ви-

бірково перевірених податковою інспекцією 

у 2003 р., на 201 були виявлені факти пору-

шення податкового й митного законодавства.

Зрештою, уряд (здебільшого з політичних та 

фіскальних мотивів) у 2005 р. скасував пільго-

вий режим роботи всіх СЕЗ і ТПР, заявивши, 

що дані території використовуються переваж-

но для безмитного ввезення товарів в Україну. 

Також був запроваджений мораторій на затвер-

дження нових проектів у рамках СЕЗ і ТПР.

Застосована в Україні модель надання пре-

ференцій певним територіям врешті-решт бу-

ла визнана деструктивною. Така оцінка ідеоло-

гії має в своїй першооснові як об’єктивні, так і 

суб’єктивні причини. Доводиться конста ту ва-

ти, що загалом результати діяльності терито-

рій зі спеціальним режимом оподаткування 

виявилися досить сумнівними і не виконали 

покладених на них завдань (табл. 1) [5]. 

Так, за весь період функціонування СЕЗ і ТПР 

очікувалось досягти таких показників: залу-

чен ня інвестицій — понад 6,3 млрд дол. США 

(фактично, станом на 01.04.2007 р. — 3,4 млрд 

або 53,5 % від запланованого згідно із затверд-

женими інвестиційними проектами); ство-

рення нових та збереження наявних робочих 
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місць — 163,6 тис. (фактично — 140,6 тис. 

або 85,9 % від запланованого). 

При цьому спостерігалася значна нерів но-

мірність у ступені досягнення очікуваних ре-

зультатів між окремими СЕЗ і ТПР. Приміром, 

у СЕЗ «Порт Крим» залучено інвестицій на 

рівні 1,0 % від очікуваного та створено ро бочих 

місць 1,1 % від очікуваного; у СЕЗ «Рені» — 0,5 

і 31,0 %, відповідно. 

У той же час, наприклад, для СЕЗ «Мико-

лаїв» ці показники становлять 137,1  і 100,0 %; 

для ТПР Закарпатської області — 198,9 і 

237,9 %; для ТПР Житомирської області — 

117,8 і 83,8 % від запланованого.

Безсистемність і невідповідність пільгових 

режимів СЕЗ і ТПР їхнім функціям призвели 

до того, що сьогодні переважна більшість ін-

вестиційних проектів, схвалених до реалізації 

радами з питань СЕЗ та ТПР, реалізується саме 

за рахунок ТПР (хоч законодавчо території 

пріоритетного розвитку передбачалися лише 

як своєрідний додаток до спеціальних еконо-

мічних зон  у зв’язку з можливою територіаль-

ною віддаленістю різних структурних підроз-

ділів одного виробництва).

Окрім зазначених вище найбільш вагомими 

аргументами для твердження про низьку ефек-

тивність реалізованої діяльності СЕЗ і ТПР в 

Україні є:

1. Низька частка інвестицій у високі техно-

логії у СЕЗ і ТПР (лише близько 5 % від їхнього 

загального обсягу), хоча розвиток і впро вад-

ження у виробництво високих технологій ста-

новив одну із цілей їхнього функціонування.

2. Вивезення значної частини доходу без ре-

інвестування в основний капітал, що призво-

дить до передчасного зносу устаткування, ви-

снаження ресурсів. 

ТАБЛИЦЯ 1. Очікувані та фактичні результати функціонування СЕЗ і ТПР 
та рівень їх досягнення станом на 01.04.2007  

Назва СЕЗ та ТПР

Залучення інвестицій
Створення нових та збереження 

наявних робочих місць

Фактично, 

млн дол. США

Очікувалось, 

млн дол. США

Виконання, 

%

Фактично, 

одиниць

Очікувалось, 

одиниць

Виконання, 

%

Спеціальні економічні зони (СЕЗ)

СЕЗ «Порт Крим» 0,05 4,9 1,0 2 179 1,1

СЕЗ «Азов» 10,9 25,3 43,1 1971 3879 50,8

СЕЗ «Донецьк» 6,2 9,7 63,9 690 395 174,7

СЕЗ «Рені» 5,5 1061,6 0,5 168 542 31,0

СЕЗ «Закарпаття» 97,7 212,1 46,1 3690 8184 45,1

СЕЗ «Миколаїв» 54 39,4 137,1 15 263 15 268 100,0

СЕЗ «Яворів» 94,3 248,8 37,9 6994 10 183 68,7

СЕЗ «Порто-Франко» 25,6 29,6 86,5 514 826 62,2

СЕЗ «Славутич» 37,1 72,9 50,9 880 655 134,4

СЕЗ «Курортополіс Трускавець» 94,7 96,9 97,7 3717 6012 61,8

Усього по СЕЗ 426,05 1801,2 23,7 33 889 46 123 73,5

Території пріоритетного розвитку (ТПР)

ТПР м. Шостка (Сумська обл.) 0,9 3,5 25,7 678 428 158,4

ТПР Чернігівської обл. 16,8 42,2 39,8 798 1780 44,8

ТПР Луганської обл. 15,1 34,9 43,3 1022 1505 67,9

ТПР м. Харків 201,4 268,1 75,1 11 761 13 416 87,7

ТПР Донецької обл. 2271,6 3716,3 61,1 55 825 72 424 77,1

ТПР АР Крим 207,2 306,2 67,7 12 345 14 115 87,5

ТПР Житомирської обл. 54,9 46,6 117,8 2876 3430 83,8

ТПР Закарпатської обл. 159,1 80 198,9 19 413 8161 237,9

ТПР Волинської обл. 36,3 36,7 98,9 1988 2211 89,9

Усього по ТПР 2963,3 4534,5 65,4 106 706 117 470 90,8

Разом СЕЗ та ТПР 3389,35 6335,7 53,5 140 595 163 593 85,9
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При цьому органи державного управління 

не мають змоги фінансувати відповідні прог-

рами з відбудови виробництва через відсут-

ність значної частини бюджетних надходжень 

з цих територій в умовах пільгового оподат-

кування.

3. Незначні обсяги залучених іноземних ін-

вестицій (частка іноземних інвестицій скла-

дає менше третини загального обсягу інвести-

цій у СЕЗ). Лише 10 % прямих іноземних ін-

вестицій в Україну припадає на СЕЗ і ТПР.

4. Наявність оберненої залежності між роз-

міром податкових пільг і обсягами інвестицій. 

Так, протягом 2000—2005 рр. (у 2005 році 

було скасовано пільговий режим для СЕЗ) 

сума наданих державою пільг зросла більше, 

як у 3,3 раза,  а податкові надходження — лише 

в 1,5 раза. 

Крім того, для територій пріоритетного роз-

витку характерне переважне розміщення ін-

вестиційного капіталу в обласних центрах і 

великих містах, що суперечить одній з ос нов-

них функцій ТПР — подолання депресивності 

та забезпечення повноцінного використання 

потенціалу і рівномірного розвитку регіону.

5. Використання СЕЗ і ТПР як «легально-

го» інструменту мінімізації імпортних подат-

ків і зборів та суттєвого зниження собівартості 

виробництва товарів. У зв’язку з цим підпри-

ємства, що реалізують інвестиційні проекти, 

використовуючи преференційні умови діяль-

ності, мають більш вигідні стартові умови, 

порівняно з іншими вітчизняними виробни-

ками, які працюють без усяких податкових 

пільг, погіршуючи тим самим конкурентне 

середовище на ринку.

6. Діяльність СЕЗ і ТПР не тільки не сприя-

ла наповненню державного і місцевих бюдже-

тів, а й, з урахуванням пільг, спричинила знач-

ні втрати (табл. 2) [5]. 

ТАБЛИЦЯ 2. Співвідношення податкових надходжень і пільг суб’єктів СЕЗ і ТПР станом на 01.04.2007 

Назва СЕЗ та ТПР

Надходження до бюджету Податкові пільги
Показник бюджетної 

ефективності 

(надходження до 

бюджету/податкові 

пільги)
тис. грн частка, % тис. грн частка, %

Спеціальні економічні зони

СЕЗ «Донецьк» 147 931,3 8,0 2 389 819,1 76,0 0,06

СЕЗ «Славутич» 6953,1 0,4 29 362,4 0,9 0,24

СЕЗ «Порто-Франко» 21 604,1 1,2 18 986,6 0,6 1,14

СЕЗ «Курортополіс Трускавець» 35 801,3 1,9 14 478,2 0,5 2,47

 СЕЗ «Закарпаття» 1 143 715,1 61,9 521 084,9 16,6 2,19

СЕЗ «Рені» 0,0 0,0 1081,2 0,0 0,00

СЕЗ «Яворів» 215 463,8 11,7 83 054,3 2,6 2,59

СЕЗ «Миколаїв» 199 362,7 10,8 83 114,8 2,6 2,40

СЕЗ «Азов» 77 046,0 4,2 4966,9 0,2 15,51

СЕЗ «Порт Крим» 7,0 0,0 0,0 0,0 —

Усього по СЕЗ 1 848 965,0 100,0 3 144 867,0 100,0 0,59

Території пріоритетного розвитку

ТПР Волинської обл. 94 281,4 1,5 195 479,4 2,7 0,48

ТПР Житомирської обл. 94 725,6 1,5 22 948,0 0,3 4,13

ТПР Донецької обл. 4 627 593,9 73,6 6 611 281,2 90,7 0,70

ТПР Чернігівської обл. 8139,7 0,1 9275,7 0,1 0,88

ТПР АР Крим 585 690,8 9,3 111 057,4 1,5 5,27

ТПР Луганської обл. 23 680,9 0,4 15 143,8 0,2 1,56

ТПР м. Харків 622 627,5 9,9 203 126,9 2,8 3,07

ТПР Закарпатської обл. 217 472,6 3,5 117 271,1 1,6 1,85

ТПР м. Шостка (Сумська обл.) 14 371,0 0,2 289,3 0,0 49,68

Усього по ТПР 6 288 584,0 100,0 7 285 873,0 100,0 0,86

Разом СЕЗ і ТПР 8 137 549,0 — 10 430 740,0 — 0,78
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У цілому (станом на 01.04.2007) з початку 

функціонування суб’єкти СЕЗ і ТПР отри-

мали податкових пільг на суму 10,4 млрд грн, 

тоді як обсяг надходжень до бюджету склав ли-

ше 8,1 млрд грн. Така диспропорція зумов-

люється, насамперед, украй низькою бюджет-

ною ефективністю зареєстрованих у цих зонах 

інвестиційних проектів.

У середньому по СЕЗ і ТПР від кожної 

грив ні пільг держава отримує лише 78 ко пі й ок 

бюджетних надходжень, а для деяких зон і те-

риторій цей показник ще нижчий. Напри-

клад, для СЕЗ «Донецьк» він становить 6 ко-

пійок на гривню пільг, СЕЗ «Славутич» — 24, 

ТПР Волинської області — 48 копійок. Най-

більша серед СЕЗ частка пільг припадає на 

СЕЗ «Донецьк» (76 %), тоді як частка надход-

жень до бюджету становить лише 8 %. 

У той же час, приміром, СЕЗ «Закарпаття» 

при частках надходжень до бюджету і пільг 

61,9 і 16,6 % відповідно демонструє досить 

високий показник бюджетної ефективності — 

2,19 грн/грн; для СЕЗ «Азов» характерні показ-

ники 4,2 та 0,2 % і 15,51 грн/грн, відповідно. 

Найвищий показник бюджетної ефек тив ності 

у ТПР м. Шостка Сумської області — 49,68 грн 

надходжень на 1 грн податкових пільг.

Зловживання пільгами проявилось також у 

несплаті акцизних і митних платежів, ігнору-

ванні процедур сертифікації якості і відповід-

ності тощо.

7. Існування пільгових умов господарської 

діяльності в рамках СЕЗ і ТПР створило ґрунт 

для проведення тіньових операцій і незакон-

ної діяльності, а також таких видів діяльності, 

що виходять поза межі специфікації СЕЗ і ТПР. 

Так, в умовах функціонування спеціального 

режиму інвестиційної діяльності створилися 

можливості участі у приватизації підприємств 

через підставних осіб іноземного підприєм-

ця, спекуляцій акціями, відкриття й реєстрації 

«фірм-одноденок» для здійснення разових (як 

правило, незаконних) операцій. Була створе-

на нелегальна практика для зловживань служ-

бовим становищем і корупції в різних органах 

державної влади, до функцій яких належить 

ухвалення рішень стосовно реєстрації інвес-

тиційних проектів, умов інвестування, оподат-

кування тощо.

Вищезазначені фактори призвели до істот-

ного обмеження та подальшого скасування у 

2005 р. (Закон України від 25.03.2005 № 2505 

«Про внесення змін до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2005 рік»: «гос-

подарська діяльність суб’єктів спеціальних 

(вільних) економічних зон (далі — СЕЗ) і тери-

торій із спеціальним режимом інвестиційної 

діяльності (далі — ТПР) здійснюється на за-

гальних підставах (без податкових преферен-

цій)) спеціального режиму інвестиційної ді-

яльності в Україні)» [3]. 

Останні роки українська влада дивиться на 

проблему СЕЗ дещо по-іншому, ніж у 2005 р. 

У 2012 році, враховуючи відчутний кризовий 

період в економіці, перед урядом постало за-

вдання вивчити питання про доцільність від-

новлення в Україні роботи СЕЗ. 

06.09.2012 набрав чинності Закон України 

№ 5205-VI «Про стимулювання інвестицій-

ної діяльності у пріоритетних галузях еконо-

міки України з метою створення нових робо-

чих місць» [4]. Здавалось, крига скресла, але 

зазначений законодавчий акт тільки побічно 

дозволяє створення спеціальних зон пріори-

тетного розвитку, точніше — визначає пріори-

тетні галузі економіки, які можна розвивати в 

умовах СЕЗ.  Залучення інвестицій і створен-

ня робочих місць можна розпочинати з від-

новлення діяльності на вже створених СЕЗ.

Сьогоднішні реалії існування вільних еко-

номічних зон невтішні, за даними Держстату 

за 2014 рік, наявна інформація лише про 6 із 10 

СЕЗ та 8 із 65 адміністративно-територіальних 

одиниць, на яких було запроваджено спеці-

альний режим інвестиційної діяльності на те-

риторіях пріоритетного розвитку.

На багатьох СЕЗ та ТПР інвестиційні про-

екти або завершено, або не реалізуються з тих 

чи інших причин. Так, термін дії усіх інвести-

ційних проектів, що реалізувалися на ТПР Во-

линської області, завершився у 2014 р., а на 

ТПР Житомирської області — у липні 2015 р. 

У СЕЗ «Миколаїв» з 2010 р. не реалізується 

жодного інвестиційного проекту. У межах СЕЗ 

«Курортополіс Трускавець» завершено реалі-

зацію інвестиційних проектів усіма суб’єктами 

СЕЗ. Станом на 04.03.2015 у СЕЗ «Славутич» 

жодне підприємство не провадить своєї під-

при ємницької діяльності. У 2014 р. Законом Ук-

раїни «Про створення вільної економічної зо ни 

«Крим» та про особливості здійснення економіч-

ної діяльності на тимчасово окупованій тери-

торії України» було ліквідовано СЕЗ «Порт 

Крим» і ТПР в Автономній Республіці Крим [1].
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Підсумовуючи викладене, можна зробити 

проміжні висновки:

Якби спеціальні економічні зони існували в 

розпал економічної кризи, то значно по м’як-

шили б її негативні прояви.  Як свідчить сві-

товий досвід у цій царині, обсяги коштів, яких 

держава спочатку недоотримує внаслідок на-

дання бізнесу пільг і податкових послаблень, 

будуть перекриті відрахуваннями від податку 

на прибуток, від податку на доходи фізичних 

осіб та іншими надходженнями від нових під-

приємств і інвестиційних проектів.

До речі, велике значення для економічного 

добробуту в таких країнах, як Сінгапур, Ки-

тай, Південна Корея, Туреччина мало ство-

рення саме спеціальних економічних зон.  При 

цьому особливу вигоду отримують держави, 

розташовані на перехресті світових торгових 

шляхів [6].

Україна має вигідне транзитне положення — 

одну з небагатьох рис привабливості націо-

наль ного ринку для зарубіжних інвесторів і ви-

робників, тому західноєвропейські країни не 

можуть не зважати на таку велику (за розміром 

і населенням) країну, розташовану на пере-

хресті торгових шляхів.

Транспортні коридори повинні привабити в 

Україну потужні транзитні потоки, включаю-

чи зв’язки Південної Азії і Африки з Європою, 

зв’язки Близького Сходу з Європою, зв’язки 

Се редньої Азії з Європою і створити одну з 

най більш перспективних для України тран-

спортних артерій міжконтинентального зна-

чення [6]. Питання створення та функціону-

вання вільних економічних зон у складі тран-

спортних коридорів потребують глибшого й 

більш детального опрацювання. 

Висновки.  Вільні економічні зони, на думку 

автора, є одним із найперспективніших, стра-

тегічно важливих напрямів відновлення еко-

номіки депресивних регіонів України. Ефек-

тивна робота СЕЗ можлива тільки за умови 

жорсткого контролю виконання законодав-

ства, що регулює діяльність СЕЗ.

Звичайно, СЕЗ — не панацея від усіх еко-

номічних і соціальних проблем. Вільні еконо-

мічні зони в Україні необхідні, перш за все, у 

тих «стратегічних точках зростання», які за до-

сить короткий (за економічними мірками) час 

можуть розвинутися і які можуть надати ім-

пульсу для пожвавлення інтересу як до всього 

регіону, так і до країни загалом.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 

УКРАИНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ИДЕЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

Определены современные тенденции развития экономи-

ки Украины, свидетельствующие о неутешительной си-

туации со стремительным падением объемов внутриго-

сударственного финансирования промышленного сек-

тора, исчерпанием внутренних резервов инвестирования 

в промышленность. Исследована история создания, осо-

бенности и проблемы функционирования специальных 

экономических зон на территории Украины. В статье 

установлено, что вопросы применения режима свобод-

ных экономических зон в Украине остается одним из ак-

туальных в области социальных исследований.

Ключевые слова: экономика, государство, специальные 

экономические зоны, промышленное производство.
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STRATEGIC INDUSTRIAL RECOVERY FEATURES: 

UKRAINE RETURNS TO THE IDEA 

OF SPECIAL ECONOMIC ZONES 

Determined modern trends of development of Ukraine, in-

dicating the disappointing situation with the rapid fall in do-

mestic industrial sector funding, exhaustion of internal re-

serves to invest in industry. Studied history, characteristics and 

problems of special economic zones on the turn Ukraine. The 

article demonstrated a convincing understanding of the fact 

that the application of free economic zones in Ukraine re-

mains a pressing in the area of   social studies.

Key words: the state, production, enterprise, industry, invest-

ments, potential.
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Вступ. Ключове завдання, що постає перед кожним суспільством в 

сучасному глобалізованому світі, — це забезпечення сталого макро-

економічного розвитку. Однак, як свідчить практика низки країн, 

що розвиваються, проведення економічних реформ, особливо з ви-

користанням позикових коштів, не завжди забезпечує досягнення 

поставлених цілей. Більше того, супутня надмірна акумуляція зов-

нішнього державного боргу може спричинити дестабілізацію ди-

наміки доходу, надмірну девальвацію грошової одиниці, прискорен-

ня інфляції, зниження інвестиційної активності підприємницького 

сектору, кризу банківської системи та ін. Україна практично ідеально 

відтворила типовий сценарій розгортання боргової кризи. Тому пи-

тан ня форсування економічного розвитку на ряду із подоланням де-

структивних кризових наслідків постає особливо гостро та вимагає 

як вже зарекомендованих у розвинутих країнах, так і сцецифічних для 

української економіки заходів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема стимулювання 

економічного зростання методом зовнішніх запозичень не нова. Ідею 

підтримки споживчого попиту, яка лягла в основу антикризових за-

ходів США та країн Європи, сформулювали ще представники кейн-

сіанства. Д. Сахс на її основі розробив концепцію «великого поштов-

ху» для країн, що розвиваються, та ринків, що виникають. В ака де-

мічній літературі терміни економічного зростання та економічного 

розвитку до середини XX ст. вважалися синонімічними. Чіткі від-

мінності та визначення цих понять було сформульовано зарубіжни-

ми вченими: М. Фельдман, Т. Хаджімайкл, Т. Кемені та Л. Лахан [1]. 

Ю.Г. Козак викоремлює найсуттєвіші риси економічного розвит-

ку [2]. Д. Асемоглу дає характеристику ключовим факторам еконо-

мічного зростання та розвитку [3]. Д. Лін досліджує дві макроеконо-

мічні стратегії — CAD I CAF [4]. Утім, не до кінця висвітленим зали-

шається питання стратегії економічного розвитку за умов значного 

Ключові слова: економіч ний 
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структура.

Здійснено огляд різних підходів до визначення та розглянуто сучасні стратегії 

макроекономічного розвитку. Охарактеризовано поточний стан економіки України, 

оцінено позитивні результати проведених реформ, визначено перешкоди та сфор-

мульовано основні напрями руху, які можуть стати фундаментом економічного 

зростання та розвитку. 
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накопичення зовнішньої державної заборго-

ваності. Імплементація рекомендацій МВФ 

може закласти фундамент позитивної пере-

будови економіки та суспільства, однак не га-

рантує подальших стимулів досягнення висо-

ких стандартів життя й добробуту. 

Мета статті: дослідження факторів забез-

пе чення та формулювання основних поло-

жень стра тегії макроекономічного розвитку 

для Ук раїни.

Результати дослідження. Спершу необхідно 

розрізнити поняття економічне зростання та 

економічний розвиток. Якщо перше з них — 

вужча концепція, що характеризує кількісні 

зміни в економіці, то друге є більш релевант-

ним для вимірювання прогресу й якості життя 

в країнах, що розвиваються. 

За цієї причини дефініція економічного роз-

витку включає в себе декілька елементів: 1) роз -

ширення економічних ресурсів, що сприяє 

прогресу суспільства через реалізацію потен-

ці а лу окремих осіб, фірм і громад; 2) стійке 

зрос тання економічного процвітання та якос-

ті життя, що реалізовується через інновації, 

менші трансакційні витрати та ефективне ви-

користання можливостей для забезпечення від-

по ві даль ного виробництва й розподілу то ва рів 

і пос луг; 3) вимога наявності ефективних ін-

ституцій, заснованих на нормах відкритості, то-

лерантності до ризику, повазі до різнома ніття 

та впевненості в реалізації взаємної виго ди для 

державного та приватного секторів [1]. При цьо-

му з часом нівелюється соціальна нерівність 

й скорочується частка тіньової економіки. 

У той же час сталий економічний розвиток по-

винен форсуватись із дотриманням таких умов: 

• економіка повинна бути збалансованою 

за всіма сферами;

• економіка має бути здатною до саморе-

гулювання;

• економіка повинна характеризуватися пос-

тупальним динамізмом зростання позитив них 

показників;

• зростання економічних показників (ВВП, 

обсяги виробництва, тощо) повинно супро-

воджуватись підвищенням життєвого рівня 

населення та поліпшенням інших соціальних 

показників [2]. 

До ключових факторів економічного роз-

витку також можна віднести удачу, географіч-

ний, інституційний чинники та культуру і со-

ціальний капітал [4, C. 27].

Заслуговують на увагу дві cтратегії еконо-

мічного розвитку — CAD (англ. сomparative-ad-

van tage-defying strategy) та CAF (англ. compa-

rative-advantage following (CAF) strategy). Перша 

з них передбачає нехтування порівняльними 

перевагами, інша — їх урахування. При цьому 

наголошується, що в той час, коли застосуван-

ня CAD може сформувати декілька прогре-

сивних галузей промисловості в країнах, що 

розвиваються, вона неминуче призводить до 

не ефективного розміщення ресурсів, пригні-

чення стимулів до роботи, невтримну поведін-

ку пошуку легкого прибутку, погіршення роз-

поділу доходу та слабкого економічного роз-

витку. А тому більш прийнятною – особливо 

для трансформаційних економік — є стратегія 

CAF. Як і перша, вона передбачає активне 

втручання уряду, що може відігравати роль як 

у сприянні економічному розвитку, так і у за-

безпеченні здорового конкурентного сере-

до ви ща. 

За таких умов відбувається постійна аку-

муляція капіталу, структура економічних ре-

сурсів оновлюється, спричиняючи зміну від-

носних цін на фактори виробництва. Підпри-

ємства змушені оновлювати своє виробництво 

та технологію, щоб підтримувати ринкову кон-

курентоспроможність. Більше того, ці фірми 

можуть навіть отримувати вигоду від індустрі-

ального і технологічного розриву з країнами, 

що розвиваються, завдяки перейманню досві-

ду та технологій [3]. Такий підхід під твер джується 

емпіричними дослідженнями. Так, для вибірки 

164 країн протягом 1963—2009 рр. виявлено, 

що застосування стратегії CAD, яку у дослі-

дженні представлено індексом технологічного 

вибору TCI, не завжди сприяє економічному 

розвитку, особливо у випадку трансформацій-

них економік. Для країн ЦСЄ виявлено пози-

тивну кореляцію між зростанням та TCI, для 

СНД — негативну [5]. 

Виокремлюють дві моделі державної полі-

тики у сфері підтримки інновацій: 

1) англо-американська, що характеризуєть-

ся найменшим втручанням держави в еконо-

міку, у тому числі і в інноваційну діяльність; 

2) франко-японська, де держава найактив-

ніше підтримує інноваційний процес усіма 

можливими методами. 

Щодо української моделі підтримки іннова-

ційної діяльності, то вона більше тяжіє до 

англо-американської [6].
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Характерною особливістю цих підходів є 

відсутність акценту на природних ресурсах, що 

підтвержується декількома влучними прикла-

дами. Так, не зважаючи на багатий природ-

ний потенціал країн Африки та Латинської 

Америки, вони зазнали невдач, на відміну від 

країн Східної Азії, де забезпечення природ-

ними ресурсами було зовсім незначним (Япо-

нія, Південна Корея, Тайвань тощо). Нато-

мість акцентується увага на інституційних та 

інноваційних чинниках.

Фундаментальним у вищезазначених фак-

торах виступає інституційний, що підтвер жу-

ється роботами як вітчизняних [7], так і за кор-

донних авторів [8]. Наявність якісних інститу-

цій забезпечує стимули до роботи, акумуляцію 

людського та фізичного капіталу, опанову-

ван ня кращими технологіями та ефективніше 

роз міщення ресурсів. Уряд позиціонується як 

далекоглядний учасник в економіці, який га-

рантує інвестиції, що забезпечують платфор-

мою для майбутнього економічного зростан-

ня. У той же час якість цих інституцій обу-

мовлюється соціальними, економічними та 

по літичними факторами в економіці.

Державні капіталовкладення, разом із при-

ватними інвестиціями, сприяють розвитку еко-

номіки через підвищення капіталоозброє нос-

ті, передусім на випадок компліментарності 

до при ватних інвестицій, що в поєднанні із 

супутніми технологічними змінами може за-

безпечити вищі реальні доходи для наступних 

поколінь [9].

Урядові витрати на державну інфраструк ту-

ру, навчання й охорону здоров’я можуть сти-

мулювати економічне зростання, але можли-

вості відповідного фінансування залежать від 

фіскальної позиції, тобто врахування наявно-

го рівня боргу і структури податків [10]. Хоча 

зовнішні запозичення для фінансування дер-

жавних інвестицій мають низку переваг, не об-

ходиться без певних ризиків: слабке виконан-

ня запланованих проектів, повільна корекція 

фіскальних показників для обслуговування бор-

г у, тривалі негативні економічні шоки [11].

Україна опинилась у борговій пастці, де з 

од нієї сторони відсутні можливості акуму лю-

вання внутрішніх фінансових ресурсів (через 

витік капіталу в офшори, різке зменшення 

доходів від експорту, скорочення депозитних 

вкладів та кредитів і направлення значних 

сум на обслуговування державної заборгова-

ності), а з іншої — можливості для залучення 

інвестиційних коштів з-за кордону обмежені 

(через брак довіри до правового забезпечення, 

політичну нестабільність тощо), а тому єди-

ним джерелом валютних надходжень висту-

пають позики МВФ. 

Аналіз видатків бюджету на освіту, охоро ну 

здоровя, соціальне забезпечення (пенсійні ви-

датки) та капітальні інвестиції в окремих краї-

нах ЄС та Україні дав змогу зробити такі вис-

новки (таблиця):

• Видатки бюджету на освітні послуги є зна-

чно вищими (6,4 % в 2014 р. та 5,9 % від ВВП 

в 2015 р.), ніж всередньому в ЄС (4,5 %) чи 

краї нах ОЕСР (4,8 %). Однак заслуговують на 

увагу дві тенденції. Перша — найуспішніші 

студенти часто покидають Україну у пошуках 

кращого життя за кордоном, друга — вступ до 

ВУЗу методом «аби куди, лише б на держав-

ну форму навчання». Таким чином відбува-

ється відтік людського капіталу та навчання 

студентів, які обрали «випадковий» фах. На 

підтримку цього служить нещодавнє вислов-

лювання Юлії Мостової, яка наголошує, що 

основна проблема України не стільки коруп-

ція, скільки якість людського матеріалу, адже 

людина максимально ефективна, позитивна, 

щаслива та найменш корумпована, коли зай-

ма ється своєю справою.

• Видатки на охорону здоровя в 2014 р. пе-

ребували на рівні з такими країнами, як Поль-

ща (4,6 % від ВВП), Латвія (3,8) і Румунія (4,0), 

все ж значно відставали від позицій Франції 

(8, 2), Нідерландів (8,1), Австрії (7,9 %).

• Система пенсійного забезпечення та со-

ціального захисту є вкрай неефективною та пот-

ребує перегляду. Так, у 2014 р. витрати Пенсій-

ного фонду склали 15,7 % ВВП, й ці по казники 

значно перевищують показники країн ЄС.

• Капітальні інвестиції залишаються мізер-

ними. Попри невелике зростання від 1,3 % в 

2014 р. до 2,5 % від ВВП у 2015 р. капітало-

вкладення в Україні значно відстають від по-

казників Угорщини (6,7 %) та Словаччини 

(6,2 % від ВВП).

В Україні наявні всі ознаки суттєвого не-

дофінансування базової інфраструктури, яка 

практично в кожному регіоні України перебу-

ває у незадовільному стані. Особливо це стосу-

ється транспортної підсистеми. За офіцій ними 

оцінками, через незадовільний стан доріг країна 

щорічно втрачає близько 3—4 % ВВП. 
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Варто відзначити, що було зроблено кілька 

важливих кроків у напрямі сталого еконо-

мічного розвитку. Наприклад, у 2015 р. було 

проведено перший етап фінансової децентра-

лізації, згідної з якою органам місцевого само-

врядування були надані додаткові бюджетні 

повноваження та закріплено стабільні джерела 

доходів для їхньої реалізації. Така політика да ла 

змогу місцевим бюджетам здійснити ряд ка пі-

таль них інвестицій, що було направлено у сфе ру 

дорожнього господарства, ЖКГ, ремонт шкіл, 

дитсадків, інших об’єктів соціальної сфери. 

Дещо невдалою була спроба детінізувати еко-

номіку. Зокрема, було знижено ставку ЄСВ. 

На томість це призвело до різкого підвищення 

частки фінансування пенсій з держбюджету з 

32 % у 2015 р. до 55 % у 2016 р. Як компенсація 

такого наслідку може бути запропонована так 

звана брутизація заробітної плати — част-

кове перенесення навантаження зі сплати ЄСВ 

з роботодавця на працівника, що матиме со-

ці ально-психологічні наслідки формування у 

гро мадянина відповідальності за власний до-

бробут і добробут суспільства [14].

Видається доречним розмежувати цілі еко-

номічної політики на три основні групи: фор-

мування сприятливого макроекономічного се-

редовища, політика поповнення державного 

бюджету без пригнічення економічної діяль-

ності та обмеження додаткових зовнішніх дер-

жавних запозичень, реформування різних га-

лузей народного господарства. 

Декілька напрямів скорочення урядових 

видатків здаються нескладними для практич-

ного виконання:

— освіта. Державне фінансування можна 

залишити для найздібнішої молоді та для фун-

даментальних напрямів, які відрізняються ви-

сокою затратністю навчального процесу;

— охорона здоров’я. З огляду на недостатнє 

фінансування медицини виглядає практич-

ним перехід до системи страхової медицини;

— субсидії. Підтримка малозабезпечних про-

шарків населення повинна мати адресний ха-

рактер і залежати від оцінки фінансового та 

майнового стану. Більше того, урядом запла-

нована монетизація соціальних пільг. Але зва-

жаючи на те, що рівень охоплення населення 

державним соціальним страхуванням складає 

70 %, існує ризик нешвидкого упровадження 

такої ініціативи. Окрім того, державну під -

т римку втратять аграрні виробники, оскільки 

планується скорочення у 2016 р., і повне ска-

сування у 2017 р. пільг при сплаті ПДВ (одна 

із домовленостей із МВФ);

— приватизація. Зведення до мінімальної 

кількості підприємств, які не підлягають при-

ватизації тощо. 

Формування сприятливого макроекономіч-

ного середовища, покликаного приваблювати 

ПІІ, зможе забезпечуватись за наявності: 

• заходів, спрямованих на детінізацію еко-

номіки;

• капітальних інвестицій в інфраструктуру;

• міцного правового поля;

• здорових інституційних засад як на рівні 

держави, так і на мікрорівні;

• спрощення та/або ліквідації адміністра-

тивних бар’єрів для бізнесу;

• використання механізмів ДПП для стиму-

лювання розвитку капіталоємних сфер україн-

ської економіки, як фармацевтика, медицина, 

агросектор, ІТ. Перспективними напрямами 

найближчим часом можуть стати поновлю-

вальна та альтернативна енергія;

• забезпечення охорони інтелектуальної 

влас ності;

• кооперації науки, виробництва, держави 

та ін. 

Сукупні урядові видатки в ЄС та Україні (% від ВВП)

Країна

Освіта
Охорона 

здоров’я

Пенсійне  

забезпе-

чення

Капітальні 

інвестиції

2014 2014 2015

Польща 5,3 4,6 9,2 4,5 4,4

Чехія 5,2 7,7 8,0 4,2 5,2

Естонія 5,6 5,1 6,7 5,0 5,3

Франція 5,5 8,2 13,7 3,7 3,4

Італія 4,1 7,2 14,0 2,3 2,3

Латвія 5,9 3,8 7,4 4,4 4,4

Литва 5,4 5,5 6,2 3,5 3,6

Угорщина 5,2 5,0 7,5 5,5 6,7

Нідерланди 5,4 8,1 6,8 3,5 3,5

Австрія 5,0 7,9 13,2 3,0 3,0

Румунія 3,0 4,0 9,0 4,3 5,1

Словаччина 4,1 1,9 7,3 3,8 6,2

Швеція 6,6 7,0 11,0 4,5 4,3

Велика Британія 5,2 7,6 8,5 2,7 2,7

Україна 6,4 3,6 15,7 1,3 2,5

Примітка: складено автором за [12, 13].
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Реформування різних галузей народного гос-

подарства покликане модернізувати не ли ше 

матеріальну сферу, але і ментальну — вибу-

дувати у свідомості українців господарський 

тип мислення та розуміння відповідальності 

за власний добробут. Це можна здійснити 

шляхом підвищення кваліфікації кадрів у 

розвинутих країнах, наслідування вже апро-

бованих підходів до управління народним гос-

подарством. Такий підхід носить назву «нав-

чання в процесі виконання» (англ. lear nin g by-

doing).

Висновки. У результаті дослідження факто-

рів макроекономічного розвитку в Україні із 

урахуванням наявних боргових проблем мож-

на зробити такі основні висновки:

1. Економічний розвиток — безперервний, 

якісний, стійкий до макроекономічних шоків 

процес формування економічних ресурсів 

суспільства на основі інституційного забезпе-

чення технологічного, ідейно-інноваційного, 

освітньо-культурного стимулювання для до-

сягення суспільної рівності та добробуту. Най-

кращою стратегією економічного розвитку 

(особ ливо для трансформаційних економік) є 

така, що забезпечує поступальний динамізм 

без спот ворювальних наслідків для економі-

ки, побудована на основі наявних економіч-

них ресурсів, порівняльних переваг з поступо-

вим форсування технологічних інновацій.

2. В основі забезпечення економічного роз-

витку лежить інституційний фактор. Так, не-

певність правової системи та брак незалеж-

ності Центрального банку від інших політич-

них інституцій найчастіше перешкоджають 

економічному зростанню та навіть сприяють 

виникненню кризових явищ. 

3. Роль держави як фундаменту проведення 

реформ в Україні ускладнюється недовірою 

населення до державних інституцій на тлі стрім-

кого скорочення соціальних виплат і підви-

щення податків. Окрім того, внаслідок знач-

ного навантаження на державний бюджет, 

левова частка якого йде на обслуговування 

зов нішнього боргу державного сектору, уряд 

не спроможний модернізувати базову інфра-

структуру, а це запорука як здорового ринко-

вого середовища, так і ґрунту для економіч-

ного розвитку. 

4. На теперішній час основна група реформ 

спрямована на покриття дефіциту бюджету, і 

хоча деякі нововведення давно практикуються 

у розвинутих країнах, вітчизняним підпри-

ємствам та населенню потрібен час на їх ім п-

лементацію та прийняття. Для України про-

ведення реформ має відбуватись за трьома 

напрямами — забезпечення здорового конку-

рентного середовища, бездефіцитного бюдже-

ту і підтримка макроекономічної стабільності. 
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СТРАТЕГИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ 

ДОЛГОВОГО КРИЗИСА: ОПЫТ, 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Осуществлен обзор разных подходов к опреде лению и 

рассмотрены современные тратегии макроэкономиче-

ского развития. Охарактеризовано текущее состояние 

экономики Украины, оценены позитивные результаты 

проведенных реформ, определены препятствия и сфор-

мулированы основные направления движения, которые 

могут послужить фундаментом экономического роста и 

развития.

Ключевые слова: экономическое развитие, рост, долг, 

капитальные инвестиции, инфраструктура.
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THE STRATEGY OF MACROECONOMIC 

DEVELOPMENT OF UKRAINE FACING 

THE DEBT CRISIS: EXPERIENCE, 

THEORY, PRACTICE

In the article different approaches to the definition of eco-

nomic development were examined with the modern strate-

gies being viewed. The current economic situation is described 

with the positive results of implemented reforms being esti-

mated, the obstacles being defined and basics, which can con-

tribute to the economic growth and development being for-

mulated. 

Key words: economic development, growth, debt, capital in-

vestments, infrastructure. 
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Вступ. Питанням децентралізації в Україні останні роки приділяєть-

ся підвищена увага. Централізація і децентралізація є взаємодопов-

нювальними процесами управління соціальними системами: збіль-

шення ступеня централізації призводить до зменшення ступеня де-

централізації і навпаки. Але визначити найбільш прийнятний рівень 

співвідношення централізації та децентралізації окремі країни нама-

гаються десятиліттями. Так, наприклад, в Данії пошук оптимального 

рівня децентралізації розпочався було у 1958 р. і продовжувався до 

2007-го, коли набрав чинності новий розподіл повноважень у новій 

структурі і визначені були напрями подальшого удосконалення де-

централізованого управління поряд зі стимулюванням інтеграційних 

процесів щодо укрупнення муніципалітетів. Латвія розпочала цей 

процес у 1990-ті рр. і завершила у 2009-му, Франція має 25-річний 

досвід реалізації децентралізації, Італія активно запроваджує заходи 

з децентралізації влади в країні з 2000 р. За даними Світового банку, 

63 із 75 трансформаційних країн і великих країн, що розвиваються, 

у середині 1990-х рр. здійснили кроки в напрямі децентралізації [1]. 

В одних країнах ці процеси відбувались повільніше ніж в інших, 

що пов’язано було з наявністю передумов, різною чисельністю на-

селення і його підтримкою планів уряду щодо територіальної децен-

тралізації та зміни адміністративно-територіального устрою країни, 

досягнутим рівнем розвитку місцевого самоврядування на момент 

ухвалення рішення щодо збільшення рівня децентралізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правовим і фінансовим ас-

пектам децентралізації влади в Україні присвячена велика кількість 

робіт вітчизняних учених, у цьому напрямі працюють: Н. Бикадорова [2], 

Ю. Ганущак [3], Н. Камінська [4—5], І. Карчевська [6], О. Крайник [7], 

Ключові слова: де цен тра лі-

за ція, місцеве само вря ду ван-

ня, спро мож ні тери то ріальні 

громади, суспільні послуги, 

регіон, об’єднання.

Досліджено сучасний стан та проблеми децентралізації в Україні. Визначено не-

обхідне забезпечення процесу децентралізації, до якого віднесено законодавче, ор-

ганізаційне та суспільне. Проаналізовано регіональні особливості об’єднання те ри-

торіальних громад і проблеми формування базового рівня місцевого самоврядування 

в Україні. Розглянуто розподіл повноважень між органами місцевого самоврядуван-

ня та виконавчої влади. Зроблено висновки щодо недостатньої інформаційної під-

тримки процесу децентралізації, спрямованої на створення позитивного ставлення 

населення до змін. 
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І. Легкоступ [8], О. Молдован [9], М. Савчин і 

Т. Карабін [10], Т. Сало [11], С. Хамініч [12] та 

ін. Міжнародний досвід децентралізації ви-

світлено в працях А. Бондаренко [1], І. Гнидюк 

[13], Г. Диниса [10], Р. Науменко та В. Риль-

ської [14], А. Ткачук [15] тощо. 

У зазначених роботах розглянуто ор гані за-

ційно-правові засади децентралізації влади, 

ос новні поняття, її види, принципи, моделі, 

фінансове забезпечення проведення реформ, 

об говорюються питання розмежування повно-

важень між районами, регіонами й територіаль-

ними громадами. Однак у наукових працях ви-

світлено переважно теоретичні сторони про це су 

децентралізації в Україні, а практичні ас пекти 

часто залишаються поза увагою. Не див лячись 

на повільність досліджуваних процесів, що-

місяця з’являються нові приклади впровад-

жен ня елементів децентралізації та виника-

ють нові проблеми реалізації в життя держав-

ного соціально-економічного експерименту. 

Мета статті: дослідження пройдених кроків 

на шляху реалізації української моделі децен-

тралізації, визначення її особливостей і проб-

лем втілення в життя.

Результати дослідження. Основні передумо-

ви активізації процесу децентралізації в Ук-

раїні пов’язані з виконанням вимог, яким ма-

ють відповідати країни-кандидати на вступ в 

ЄС, та подіями на Сході України, урегулюван-

ня яких потребує дотримання Мінських угод. 

Згід но з досягнутими домовленостями до кін-

ця 2015 року мали бути внесені зміни в Кон-

ституцію України щодо децентралізації влади. 

Тож саме з децентралізацією влади пов’яза-

ні надії українського суспільства на підвищен-

ня рівня та якості життя населення, обсягу та 

якості суспільних послуг, максимальне набли-

ження їх до споживача і отримання у найкорот-

ший строк. Фінансова децентралізація ство рює 

умови для соціально-економічного розвитку 

територій. Державна фінансова підтримка об’єд-

наних територіальних громад сприяє форму-

ванню соціальної інфраструктури та створен-

ню нових робочих місць. На сьогодні «у більш 

як 6 тис. громад чисельність жителів становить 

менш як 3 тис. осіб, з них у 4809 громадах — 

менш як 1 тис. осіб, а у 1129 громадах — менш 

як 500 осіб, у більшості з них не утворено ви-

конавчі органи відповідних сільських рад, від-

сутні бюджетні установи, комунальні під при-

ємства тощо… Дотаційність 5419 бюджетів 

міс цевого самоврядування становить понад 

70 %, 483 територіальні громади на 90 % утри-

муються за рахунок коштів державного бюд-

жету» [16]. Тобто, в Україні існує велика кіль-

кість громад, які неспроможні самостійно 

вирішувати соціальні проблеми, а держава, 

надаючи їм постійно дотації, стримує розви-

ток інших громад. Наведені статистичні дані 

характеризують нерівномірність регіональ ного 

економічного розвитку, що негативно впливає 

на економіку України в цілому. Таким чином, 

потреба в децентралізації виникла під впли-

вом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів.

Кожна децентралізована країна зробила свої 

кроки до децентралізації влади. Україна визна-

чила п’ять власних кроків [17]: 

1. Визначити територіальну основу органів міс-

цевого самоврядування та виконавчої влади.

2. Розмежувати повноваження між органа-

ми місцевого самоврядування різних рівнів.

3. Розмежувати повноваження між органами 

місцевого самоврядування та виконавчої влади.

4. Визначити потребу у кількості ресурсів на 

кожному рівні.

5. Зробити органи місцевого самоврядуван-

ня підзвітними перед виборцями і державою.

Згідно з Концепцією реформування місце-

вого самоврядування та територіальної орга-

нізації влади в Україні [16] ці кроки включа-

ють також максимальне залучення населення 

до ух валення управлінських рішень, сприян-

ня розвитку форм прямого народовладдя; удо-

сконалення механізму координації діяльності 

місцевих органів виконавчої влади. 
Для того, щоб ці кроки країною були прой-

дені, має бути відповідне забезпечення: зако-

нодавче, організаційне та суспільне.

Законодавче забезпечення пов’язане з прий-

няттям законів про місцеве самоврядування, 

об’єднання громад, ринок праці, а також за-

конодавчих актів, що регулюють питання фі-

нансування та перерозподілу повноважень у 

сфері освіти, культури, соціального захисту на-

селення, охорони здоров’я, охорони нав ко-

лиш нього природного середовища, надання 

жит лово-комунальних послуг та інших сус-

пільних послуг. На сьогодні внесені зміни до 

Податкового кодексу, Бюджетного кодексу, діє 

Закон України «Про місцеві державні адміні-

страції», прийнятий у першому читанні Про-

ект Закону про внесення змін до Конституції 

України (щодо децентралізації влади), діють 
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Закон України «Про добровільне об’єднан ня 

територіальних громад», Закон України «Про 

співробітництво територіальних громад», За-

кон України «Про ратифікацію Додаткового 

Протоколу до Європейської хартії місцевого 

самоврядування про право участі у справах 

органу місцевого самоврядування», Закон Ук-

раїни «Про внесення змін до деяких законо-

давчих актів України щодо розширення повно-

важень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних пос луг», 

Закон України «Про засади державної регіо-

нальної політики». 

Організаційне забезпечення представлене 

змі ною відстані між наявними та «необхідни-

ми, які дозволяють максимізувати якість на-

дання суспільних послуг» повноваженнями 

різних рівнів управління виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування. Перероз-

поділ функцій за рівнями — складний і болю-

чий процес, що супроводжується визначенням 

відповідного фінансування для реалізації за-

кріплених за певним рівнем нових функцій і 

базується на нових і оновлених законодавчих 

актах. У свою чергу питання передавання пов-

новажень включає визначення суб’єкта, яко-

му вони передаються. Систему адміні стра тив-

но-територіального устрою України згідно з 

Постановою Верховної Ради України «Про по-

переднє схвалення законопроекту про вне-

сення змін до Конституції України щодо де-

централізації влади» [18] складатимуть такі 

ад міністративно-територіальні одиниці: гро-

мади, райони, регіони. Територія України 

поділена на громади, на сьогодні в Україні 

10 984 територіальні громади. Територіальна 

громада — це жителі, об’єднані постійним 

проживанням у межах села, селища, міста, що 

є самостійними адміністративно-тери то рі аль-

ними одиницями, або добровільне об’єднання 

жителів кількох сіл, що мають єдиний адміні-

стративний центр [19]. Декілька громад фор-

мують район, а області є регіонами України. 

Основною метою децентралізації є підви-

щення якості надання суспільних послуг. Ух-

валення рішення щодо передавання повно-

важень на нижчий рівень передбачає, що є 

суб’єкт, який у разі передавання цих повнова-

жень забезпечить їхнє більш якісне виконан-

ня, ніж на державному рівні. Невеликі мало-

чисельні громади не спроможні забезпечити 

високий рівень надання суспільних послуг. 

Передавання багатьох функцій з обласного 

рівня на рівень окремої громади економічно 

неефективне, оскільки вимагатиме створення 

відповідної соціальної інфраструктури, збіль-

шення штату державних службовців для забез-

печення надання адміністративних та соці-

альних послуг тощо. Як зазначає автор роботи 

[15, С. 11], «Подрібнена адміністративна сис-

тема — надто дорога система. Витрати на уп-

равління не можуть рости безкінечно», — го-

ворячи про децентралізацію в Данії, одній з 

найбільш децентралізованих країн Європи. 

Видатки місцевого самоврядування після ос-

тан ньої реформи з укрупнення муніципаліте-

тів в Данії, коли середня чисельність насе-

лення муніципалітетів зросла з 20 до 55 тис. 

мешканців, стали стабільними, а раніше вони 

постійно зростали. Данія — одна з країн, де 

найбільші за розміром муніципалітети з най-

більшими повноваженнями.

Більшість європейських країн спочатку сти-

мулювали укрупнення невеликих громад, а по-

тім здійснювали їхнє примусове об’єднання. 

Наприклад, у Латвії у разі добровільного об’єд-

нання волостей держава надавала разову до-

тацію на розвиток інфраструктури та дотацію 

у розмірі 5 % до загального бюджету об’єдна-

них волостей до певного строку (2009 року), 

після якого об’єднання самоуправлінь здій-

снювалось без дотацій примусово [20]. У Да-

нії, якщо муніципалітети не погоджувались на 

об’єд нання, втручався Міністр внутрішніх справ. 

У свою чергу, у Франції примусове укруп-

нення взагалі не здійснювалося, і нині в країні 

гостро стоїть проблема фінансової спромож-

ності дрібних громад [21].

В Україні з метою створення спроможних 

громад підписано Закон України «Про доб ро-

вільне об’єднання територіальних громад», За-

кон України «Про співробітництво територі-

альних громад» і видана Постанова КМУ «Про 

затвердження Методики формування спро-

мож них територіальних громад». Під спромож-

ними територіальними громадами розумі ють-

ся територіальні громади сіл (селищ, міст), які 

в результаті добровільного об’єднання здатні 

самостійно або через відповідні органи міс-

цевого самоврядування забезпечити належний 

рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, 

культури, охорони здоров’я, соціального за-

хис ту, житлово-комунального господарства, з 

урахуванням кадрових ресурсів, фінансового 
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забезпечення та розвитку інфраструктури від-

по відної адміністративно-територіальної оди-

ниці [22].

«Держава здійснює фінансову підтримку 

доб ровільного об’єднання територіальних гро-

мад сіл, селищ, міст шляхом надання об’єд-

наній територіальній громаді коштів у вигля ді 

субвенцій на формування відповідної інф-

раструктури згідно з планом соціально-еко но-

мічного розвитку такої територіальної грома-

ди у разі, якщо її межі повністю відповідають 

межам, визначеним перспективним планом 

фор мування територій громад Автономної 

Рес публіки Крим, області» [23]. Проекти пер-

спективних планів розробляються обласними 

державними адміністраціями та подаються до 

обласних рад. У таблиці наведено результати 

таких проектів станом на 2015 рік. Проте про-

йшов рік, заплановані результати не досягнуті, 

що дозволяє говорити про наявність проблем 

в реалізації планів децентралізації. Створено 

лише 17,8 % об’єднаних громад від запланова-

них 967. У чотирьох областях створено тільки 

по одній об’єднаній громаді. Лідером у ство-

ренні спроможних громад є Тернопільська об-

ласть, у якій проект реалізовано на 100 %.

Перспективні плани досі не реалізовані пов-

ною мірою через недотримання територіаль-

них меж, що були визначені при підготовці 

проектів об’єднання. Розраховуючи на отри-

мання фінансової підтримки, більша кількість 

громад, ніж планувалось, забажала стати цен-

тром об’єднаної територіальної громади. Не-

великі заможні громади не хочуть об’єднува-

тись з іншими взагалі або проти об’єднання з 

менш заможними громадами. Деякі громади 

побоюються запропонованого об’єднання че-

рез можливість фінансування їх територій за 

залишковим принципом, якщо вони не будуть 

центром об’єднаної громади.

У Закарпатській області й досі не прийнято 

перспективний план. Причина, на думку ав-

тора роботи [25], пов’язана з опіром з боку чи-

новників, більшою мірою районних, меншою — 

обласних, у вигляді затягування або відвертої 

неактивності через небажання віддавати по-

Об’єднання територіальних громад*

Область (Регіон)

Кількість 

територіальних 

громад у регіонах

Кількість 

територіальних громад 

за планами об’єднання

Об’єднані 

територіальні 

громади

Планується 

об’єднати

Україна 10984 967 172 795

Вінницька 707 29 2 27

Волинська 412 52 6 46

Дніпропетровська 348 74 16 58

Донецька 289 38 3 35

Житомирська 631 38 10 28

Закарпатська 337 2 2 0**

Запорізька 299 52 6 46

Івано-Франківська 516 53 4 49

Київська 661 29 2 27

Кіровоградська 415 20 3 17

Луганська 194 24 2 22

Львівська 711 90 16 74

Миколаївська 314 29 1 28

Одеська 490 24 8 16

Полтавська 503 43 14 29

Рівненська 365 38 8 30

Сумська 420 49 1 48

Тернопільська 615 26 26 0

Харківська 458 53 1 52

Херсонська 298 41 1 40

Хмельницька 605 47 22 25

Черкаська 556 45 3 42

Чернівецька 271 24 10 14

Чернігівська 569 47 5 42

Примітка. Складено автором за даними [24]. * — план не затверджено обласною радою.
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вноваження разом з фінансовими ресурсами 

та очікуванням свого скорочення у результаті 

зменшення тих самих повноважень на район-

ному рівні. 

Також на рівні громад процеси відбувають-

ся повільно через законодавчу неврегульо-

ва ність питань розподілу коштів всередині 

об’єд наної громади й передавання повнова-

жень без відповідного фінансового забезпе-

чення. Розширення повноважень на місцево-

му рівні потребує кваліфікованих кадрів для 

реалізації пос тавлених завдань. Зростання на-

вантаження на працівників у таких сферах, 

як меди ци на, землекористування, освіта; на-

дання адміністративних послуг на рівні об’єд-

наних те риторіальних громад у результаті збіль-

шення повноважень, але без створення від-

повідних додаткових структур, оскільки пов -

новаження передаються швидше за надання 

фінансової підтримки (як сталося, напри-

клад, з профтехосвітою після передачі її фі-

нансування на місцевий рівень), без відпо-

відного матеріального заохочення — усе це 

суттєво знижує мотивацію й активність, а 

іноді і формує негативне ставлення до проце-

су децентралізації.

Можна стверджувати, що Україна робить 

усе ще перший крок — «визначає територіаль-

ну основу органів місцевого самоврядування 

та виконавчої влади» невпевнено і повільно.

Об’єднані територіальні громади складати-

муть район із чисельністю населення від 150—

200 до 400 тис. осіб, а межі областей залиша-

ться без змін, але матимуть назву регіон. На 

думку експертів, Україна може бути поділена 

на 120—130 районів замість 490 [26]. Досвід 

провідних країн світу свідчить, що районуван-

ня варто здійснювати, якщо кількість насе-

лення — понад 300 тис. осіб [3, С. 30]. Ці про-

цеси трансформації ще тривають.

Оскільки не завершено перший етап фор-

мування адміністративно-територіальних оди-

ниць базового рівня, не можна говорити про 

остаточний перерозподіл повноважень між ор-

ганами місцевого самоврядування різних рів-

нів та між органами місцевого самоврядування 

та виконавчої влади. Існують різні точки зору 

на реалізацію цього етапу. Законодавчо закріп-

лені нові повноваження, визначені завдан-

ня та функції органів місцевого самовряду-

вання у Конституції та таких Законах України, 

як Закон України «Про місцеве самоврядуван-

ня в Україні», Закон України «Про добровіль-

не об’єднання територіальних громад», Закон 

України «Про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України щодо розширення по-

вноважень органів місцевого самоврядування 

та оптимізації надання адміністративних по-

слуг», Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо де-

централізації повноважень у сфері архі тек тур-

но-будівельного контролю та удосконалення 

містобудівного законодавства», Закон України 

«Про засади державної регіональної політи-

ки», Закон України «Про ратифікацію До-

даткового Протоколу до Європейської хартії 

місцевого самоврядування про право участі у 

справах органу місцевого самоврядування», у 

проекті Закону України «Про внесення змін 

до Конституції України (щодо децентралізації 

влади)», у проекті Закону України «Про служ-

бу в органах місцевого самоврядування»; у 

розпорядженнях КМУ «Про схвалення Кон-

цепції реформування місцевого самоврядуван-

ня та територіальної організації влади в Украї-

ні», «Про внесення змін до плану заходів щодо 

реалізації Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні», у Постанові КМУ «Про за-

твердження Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року». 

Розподіл основних повноважень між орга-

нами місцевого самоврядування згідно з Кон-

цепцією реформування місцевого самовря-

дування та територіальної організації влади в 

Ук раїні [16] представлено нижче.

Повноваження органів базового рівня, забезпечення: 

місцевого економічного розвитку (залучення інвести-

цій, розвиток підприємництва);

розвитку місцевої інфраструктури, зокрема доріг, ме-

реж водо-, тепло-, газо-, електропостачання і водовід-

ведення, інформаційних мереж, об’єктів соціального та 

культурного призначення;

планування розвитку території громади;

вирішення питань забудови території (відведення зе-

мельних ділянок, надання дозволів на будівництво, при-

йняття в експлуатацію будівель);

благоустрою території;

надання житлово-комунальних послуг (централізова-

не водо-, теплопостачання і водовідведення, вивезення 

та утилізація відходів, утримання будинків і споруд, при-

будинкових територій комунальної власності);

організації пасажирських перевезень на території гро-

мади;

утримання вулиць і доріг у населених пунктах;

громадської безпеки;

гасіння пожеж;
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управління закладами середньої, дошкільної та поза-

шкільної освіти;

надання послуг швидкої медичної допомоги, первин-

ної охорони здоров’я, з профілактики хвороб;

розвитку культури та фізичної культури (утримання та 

організація роботи будинків культури, клубів, бібліотек, 

стадіонів, спортивних майданчиків);

надання соціальної допомоги через територіальні 

центри;

надання адміністративних послуг через центри на-

дання таких послуг.

Повноваження органів районного рівня, забезпечення:

виховання та навчання дітей у школах-інтернатах за-

гального профілю;

надання медичних послуг вторинного рівня.

Повноваження органів обласного рівня, забезпечення:

регіонального розвитку;

охорони навколишнього природного середовища;

розвитку обласної інфраструктури, насамперед облас-

них автомобільних доріг, мережі міжрайонних та міжоб-

ласних маршрутів транспорту загального користування;

професійно-технічної освіти;

надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

розвитку культури, спорту, туризму.

Територіальні органи центральних органів 

виконавчої влади на базовому рівні відповідно 

до Концепції реформування місцевого само-

врядування та територіальної організації вла-

ди в Україні надаватимуть послуги з:

• санітарно-епідеміологічного захисту;

• соціального захисту населення (виплата 

пен сій, субсидій, компенсацій, забезпечення 

надання пільг);

• казначейського обслуговування;

• реєстрації актів цивільного стану.

Викликають науковий інтерес результати ро-

боти [3], у якій запропоновані критерії роз-

межування повноважень між державою та са-

моврядуванням, між рівнями самоврядування 

і територіальними органами виконавчої вла-

ди, основи організації виконавчої влади на те-

риторії. У дослідженнях А. Ткачука [15, 20 та ін.] 

розглянуті варіанти розподілу повноважень за 

рівнями влади в європейських державах. У ба-

гатьох джерелах вітчизняних авторів і законо-

давчих актах пропонується, щоб кількість де-

легованих повноважень на базовий рівень за-

лежала від ступеня спроможності об’єднаної 

громади, тобто якість надання суспільних по-

слуг має лише зростати, а не погіршуватись. 

Але ступінь спроможності потребує чіткого 

визначення, а не лише його характеристики і 

методики формування. Даний етап децентра-

лізації — другий та третій кроки — знаходить-

ся в стадії активної трансформації. 

На думку автора, завершення перших ета-

пів на добровольних засадах не можливо до 

визначеного строку — місцевих виборів за но-

вими положеннями. І наступним кроком бу-

де перехід від добровільного до примусового 

об’єднання громад за складеним перспектив-

ним планом формування територій громад згід-

но з Методикою формування спроможних те-

риторіальних громад.

Суспільне забезпечення процесу децентралі-

зації являє собою підтримку суспільством за-

планованих державних адміністративно-тери-

торіальних перетворень. Необхідна підтримка 

формується за допомогою засобів масової ін-

формації, створення освітніх програм нав чаль-

ними закладами, за якими готують фахівців у 

сфері державного управління та самовряду-

вання, створення суспільних організацій, які 

б основною метою мали допомогу населенню 

у розвитку різних форм самоорганізації та 

громадської активності у здійсненні контролю 

над якістю надання суспільних послуг держав-

ними органами та органами самоврядування. 

Велике значення має розповсюдження інфор-

мації щодо переваг та позитивних результатів 

процесу децентралізації. Оскільки політичні 

си ли часто маніпулюють інформацією, роз-

ставляючи акценти на можливому скороченні 

кіль кості навчальних закладів та закладів охо-

рони здоров’я, а не зростанні якості надання 

ними послуг.

Згідно з дослідженнями, проведеними Асо-

ціацією міст України у рамках проекту «Діа-

лог», на кінець 2014 р. 68 % жителів міст знали 

про децентралізацію, а 58 % її підтримували, 

52 вважали, що більшість повноважень має 

належати місцевому самоврядуванню, лише 

20 очікували зростання якості наданя послуг, 

38 підтримували об’єднання громад, а 25 % ви-

словлювалися проти об’єднання [27, С. 48].

Відповідно до опитування думок людей, про-

веденого у рамках швейцарсько-українського 

проекту DESPRO [28] у 2015 р., існує гостра 

потреба в інформації щодо кокретних кроків 

реалізації реформи та очікуваних результатів. 

Лю дей дратують загальні фрази, популістські 

обіцянки. Брак чіткої інформації, відповідей 

на конкретні питання призводить до зневір’я, 

спротиву реформі, побоювань її наслідків.

Позитивні результати децентралізації, які до-

сягнуто протягом 2015 р., а саме зниження 

державних позик місцевим бюджетам майже у 
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10 разів, зростання залишка коштів у місцевих 

бюджетах у 2,6 раза заклали фундамент со ці-

ально-економічного розвитку як територіаль-

них громад, так і країни в цілому. У 2016 р. «на 

регіональний розвиток та на підтримку роз-

витку територій об’єднаних громад держава 

виділила більше 6 млрд грн — 3 млрд грн з 

Державного фонду регіонального розвитку, 

1 млрд грн — субвенція на розвиток інфра-

структури об’єднаних громад, додатково пе-

редбачено 1,94 млрд грн субвенції місцевим 

бюджетам на соціально-економічний розви-

ток окремих територій та 0,95 млрд грн коштів 

для капітальних видатків за програмою «Під-

тримка державних та регіональних інвести-

ційних проектів»… Уже сьогодні ні район, ні 

область, ні центральні органи влади не вирі-

шують, куди громаді спрямувати кошти, як це 

було раніше. Громада краще знає, які нагальні 

питання необхідно вирішити і самотужки роз-

поряджається своїм бюджетом» [29]. Зрос тан-

ня фінансових можливостей громад, реа ліза-

ція проектів у галузі освіти, охорони здоро в’я, 

житлово-комунального господарства, куль ту-

ри та інші позитивні зрушення повинні отри-

мувати інформаційне висвітлення та сприяти 

підтримці суспільством сучасних адмі ністра-

тивно-територіальних перетворень.

Висновки. На шляху до децентралізації і еко-

номічного зростання Україна робить лише 

перші кроки, порушуючи заплановані стро-

ки реалізації її етапів. Необхідне законодавче 

забезпечення щодо децентралізації поступово 

із законопроектів перетворюється у Закони 

України, які є необхідної базою для ухвалення 

організаційних та соціально-економічних рі-

шень. Розмежування повноважень між орга-

нами держави та самоврядування, між рівнями 

самоврядування і територіальними органами 

виконавчої влади ускладнюється надто по-

вільним формуванням спроможних громад та 

змінами адміністративно-територіального уст-

рою України. Стан суспільної підтримки свід-

чить про наявність проблем в інформаційно му 

забезпеченні процесу децентралізації. Таким 

чином, зрушення у напрямі децентралізації 

є відчутними, мають регіональну специфіку, 

свої перші вдалі та невдалі приклади самоуп-

равління. Формування власної моделі децен-

тралізації України відбувається в поточному 

часі. Більш детального вивчення потребує 

вплив трансформаційних процесів на соці-

альні ресурси регіонів, чому і буде присвячено 

подальше дослідження. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ

Исследованы современное состояние и проблемы де-

централизации в Украине. Определено необходимое обес-

печение процесса децентрализации, к которому отнесе-

но законодательное, организационное и общественное. 

Проанализированы региональные особенности объе ди-

нения территориальных общин и проблемы формирова-

ния базового уровня местного самоуправления в Украи-

не. Рассмотрено распределение полномочий между ор-

ганами местного самоуправления и исполнительной 

власти. Сделаны выводы о недостаточной информацион-

ной поддержке процесса децентрализации, направлен-

ной на создание положительного отношения насе ления 

к изменениям.
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THE MODERN CONDITION AND FEATURES 

DECENTRALIZATION OF POWER IN UKRAINE

The current condition and decentralization problems in Uk-

raine were investigated in the article. It was determined the 

necessary support for the decentralization process where the 

legislative, organizational and social support were attribu ted. 

The analysis of the regional differences of local communities 

and problems of the basic level forming of local government 

in Ukraine was done.The distribution of powers between local 

governments and the executive power was scrutinized. The 

conclusions about the lack of information support of the de-

centralization process directed to a positive citizens attitude to 

changes creating were reached. 

Key words: decentralization, local government, capable local 

communities, social services, region, union



146 ISSN 1681-6277. Економіка та право. № 2 (44), 2016

ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО

© Г.З. ШЕВЦОВА, 2016

Вступ. Криза у хімічному комплексі України наростає. За інформа-

цією Держстатистики України [1], яка не враховує дані з тимчасово 

окупованої території АР Крим, м. Севастополь та частини зони про-

ведення АТО, у 2015 р. індекс промислової продукції у виробництві 

хімічних речовин і хімічної продукції становив 84,8. За підсумками 

останніх трьох років його кумулятивна величина склала 58,7, тобто 

падіння галузевого виробництва у 2015 р. порівняно з 2012 р. переви-

щило 41 %.

За попередніми даними, чистий збиток великих і середніх підпри-

ємств цього сектору торік сягнув 31,5 млрд грн. Експорт продукції 

хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості скоротився 

порівняно з 2014 р. на 30,2 % і становив $2131 млн, імпорт впав на 

26,2 % — до $5006 млн.

Очевидно, що на сьогоднішній день хімічна галузь знаходиться у 

хиткій рівновазі з явно вираженою низхідною динамікою. Подальші 

намагання основних гравців зберегти status quo в умовах поглиблен-

ня рецесивних процесів в українській економіці, негативного впливу 

інституційних і суспільно-політичних чинників залишають слабкі 

шанси навіть інерційному сценарію, призводять до втрати її потен-

ціалу, занепаду та повного руйнування.

У цій ситуації державні структури не можуть залишатися сторон-

німи спостерігачами, які лише констатують «вільне падіння» галузі 

та втрату значної частини стратегічних промислових активів. Саме 

зараз, коли гостро відчуваються наслідки відсутності останнім часом 

стратегічного бачення напрямків розвитку цього базового сектору, 

Ключові слова: хімічна про-

мисловість, інноваційно-

ін вестиційний розвиток, 

модернізація, стратегія нео-

індустріалізації, глобальні 

лан цюги доданої вартості.

Проаналізовано зміну концептуальних підходів до стратегічного управління розви-

тком хімічної промисловості України. Досліджено трансформацію пріоритетів 

інноваційно-інвестиційного розвитку хімічного виробництва. Обґрунтовано кон-

цептуальні положення щодо реалізації неоіндустріальної моделі розвитку галузі. 

Зроблено висновок про пріоритетність двох стратегічних напрямів: реіндустрі-

алізації, тобто техніко-технологічної модернізації традиційних виробництв ба-

зової хімії, та створенні наукоємних малотоннажних виробництв у сегментах спе-

ціальної і «тонкої» хімії на основі інноваційних технологій, енерго- і екологічної 

ефективності.
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Трансформація концептуальних підходів до управління розвитком хімічної промисловості 

украй потрібне відновлення регулювальної та 

підтримувальної ролі держави і розробка ак-

туальної моделі модернізації хімічної промис-

ловості з урахуванням поточних умов, обме-

жень й успішного світового досвіду. 

Останній свідчить, що більшість розвину тих 

країн бачать перспективи прискореного про-

мислового розвитку у реалізації неондустріаль-

ного підходу.

Сучасна економічна наука розуміє неоін-

дустріалізацію як економіку, ґрунтовану на 

знан нях, людських ресурсах і мережах. На від-

міну від традиційної схеми у новій економіці 

переважають комп’ютерні, комунікаційні та 

ме режеві технології, а людьми, компаніями і 

продукцією управляє інформація. 

Неоіндустріальна концепція передбачає, що 

економіка, яка покладається на сировину як 

основне джерело ВВП, не може бути конку-

рентоспроможною і не має майбутнього. Тіль-

ки ефективне використання сучасних техно-

логій дозволить перейти на нову модель, що 

допоможе покращити життєві стандарти. Кра-

їнам рекомендується інвестувати у технічні 

нововведення й утворення структурних клас-

терів, щоб зберегти темпи зростання промис-

ловості за рахунок інформаційного розвитку, 

R&D і т. д. [2].

Отже, в рамках загальної науково-практич-

ної проблеми визначення й обґрунтування пер-

спективної моделі модернізації хімічної про-

мисловості України актуалізуються завдання 

наукової інвентаризації минулих підходів до 

уп равління її розвитком та дослідження на-

прямів їхньої трансформації в контексті нео-

індустріального вибору. Вирішенню цього зав-

дання й присвячена дана стаття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ос-

тан німи роками вітчизняна економічна наука 

активно опрацьовує теоретико-методологічні 

проблеми розвитку економіки та її промис-

лового комплексу на неоіндустріальних заса-

дах. Ці питання висвітлені в роботах таких 

науковців, як О. Амоша, О. Білорус, В. Виш-

невський, А. Задоя, Л. Збаразська, Ю. Кін-

дзерський, В. Ля шенко та ін. Проведене дослід-

ження спирається на роботи [3—13], у яких 

опрацьовані понятійні й змістовні аспекти 

неоіндустріальної концепції, підходи, форми, 

моделі та інші особливості її застосування у 

процесах модернізації української економіки. 

Багато уваги вітчизняні автори справедливо 

приділяють проблемам деіндустріалізації еко-

номіки. 

Іншу групу джерел складають аналогічні за 

змістом і напрямами досліджень роботи росій-

ських учених [14—19].

Зрозуміло, що політика неоіндустріалізації, 

хоча і ґрунтується здебільшого на комплексі 

горизонтальних (міжгалузевих) заходів, має вр а-

ховувати специфіку окремих галузей і вироб-

ництв. Тому третю групу становлять роботи, 

присвячені процесам інноваційно-інвести цій-

ного розвитку хімічної промисловості та її су-

б’єктів [20—24], які надають змогу оцінити га-

лузеві передумови і проблемні питання імпле-

ментації неоіндустріальної концепції. 

Утім, завдання визначення актуальних стра-

тегічних напрямів розвитку хімічної промис-

ловості в рамках неоіндустріальної моделі аж 

ніяк не можна вважати вирішеним, це потре-

бує подальших досліджень. Отже, мета даної 

статті — дослідження тих змін, яких зазнали 

концептуальні підходи до стратегічного уп-

равління інноваційним розвитком хімічного 

комплексу, й обґрунтування ключових поло-

жень щодо напрямків їх трансформації на за-

садах неоіндустріалізації.

Результати дослідження. В Україні, попри 

декларативну стратегічну зорієнтованість дер-

жавної політики розвитку хімічної промис ло-

вості в напрямі її інноваційно-інвестиційної 

моделі, реальні процеси свідчать про несис-

темність й адаптаційний характер галузевих 

перетворень. Звичайно, за роки незалежності 

у хімічному комплексі відбулися певні пози-

тивні зміни, пов’язані із реформуванням ін-

ституційного устрою, активізацією інвестицій-

ної діяльності, оновленням частини наявного 

виробничого потенціалу та побудовою ряду но-

вих експортоорієнтованих й імпортозамінних 

виробництв. Але ці процеси не супроводжува-

лися кардинальними зрушеннями в інно ва-

цій но-інвестиційній сфері і не забезпечили 

вирішення завдання якісного оновлення та мо-

дернізації ресурсоємної техніко-тех но ло гічної 

бази наявних хімічних виробництв. 

Ключові завдання, пов’язані із прискорен-

ням розвитку галузі на засадах структурно-

інноваційних перетворень, були поставлені ще 

у Державній програмі розвитку промисловості 

на 2003—2011 рр. (схвалена Постановою КМУ 

від 28.07.2003 № 1174). Зокрема, серед пріо-

ритетних напрямів розвитку хімічної та наф-
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тохімічної промисловості передбачалося ос-

воєння виробництва нових конструкційних та 

функціональних матеріалів, відновлення та роз-

виток виробництва малотоннажної і тонкої хі-

мії, реконструкція підприємств і впровадження 

ресурсоощадних екологічно чистих технологій. 

У рамках цих пріоритетних напрямів ст а-

вилися і відповідні завдання: технічне переос-

нащення хімічного виробництва на базі ре-

сурсоощадних екологічно чистих технологій, у 

першу чергу виробництв основної хімії та мі-

неральних добрив, пластмас та виробів із них; 

створення умов для диверсифікації виробни-

цтва й оптимізації його структури, у тому числі 

збільшення обсягу випуску товарів побутової 

хімії, матеріалів для легкої та електротехніч-

ної промисловості, виробництва товарів ши-

рокого ужитку; забезпечення збільшення гли-

бини та комплексності переробки сировини; 

розвиток малотоннажного гнучкого виробни-

цтва, у тому числі тонкої хімії; освоєння ви-

робництва нових видів конструкційних і функ-

ціональних матеріалів для задоволення потреб 

високотехнологічних виробництв.

Певне стратегічне бачення перспективних 

науково-технологічних трансформацій місти-

лось в ухваленій у 2004 р. (чинній і нині) За-

гальнодержавній комплексній програмі роз-

витку високих наукоємних технологій (затвер-

джена Законом від 09.04.2004 № 1676-IV), яка 

спрямовувалася на упровадження новітніх тех-

нологій на підприємствах базових галузей про-

мисловості за пріоритетними напрямами ін-

новаційної діяльності, визначеними відповід-

ним Законом від 16.01.2003 № 433-IV.

Згідно з останнім, до стратегічних пріорите-

тних напрямів інноваційної діяльності від но-

сився напрям «Вдосконалення хімічних тех но-

логій, нові матеріали, розвиток біотехнологій». 

У його рамках було визначено середньостро-

кові пріоритети на 2003—2013 рр.: сучасний 

каталіз, розвиток і використання нових ка т а-

лізаторів та нових каталітичних процесів; роз-

виток генно-інженерних технологій, генетично 

модифікованих культур та організмів; імунобіо-

логічні препарати та біосумісні ма те ріали; су-

часні конструкційні матеріали, технології їх 

виробництва та застосування; керамічні ма-

теріали широкого спектра застосування, над-

тверді інструментальні матеріали; матеріали та 

речовини малотоннажного хімічного вироб-

ництва; органічні люмінофори та барвники; 

напівпровідникові матеріали на основі над-

чистого кремнію, германію, арсеніду галію та 

складних сполук; сцинтиляційні матеріали, 

оптичні та конструкційні монокристали. 

Більш складні й масштабні завдання сучас-

ного етапу розвитку промислового комплексу 

зумовили необхідність розробки та виконання 

нової загальнодержавної програми розвитку 

промисловості. У Концепції проекту Загаль-

нодержавної цільової економічної програми 

розвитку промисловості на період до 2017 ро ку, 

схваленій розпорядженням КМУ від 09.07.2008 

№ 947-р, підтверджено роль хімічної та наф-

тохімічної промисловості як однієї з пріо-

ритетних галузей вітчизняної промисловості, 

що має зберегти випереджальні темпи росту з 

урахуванням значного внутрішнього та зов-

ніш нього попиту на її продукцію. Але на від-

міну від попередніх програмних документів у 

цій концепції було зроблено дещо інші акцен-

ти у стратегічному баченні пріоритетів нау-

ково-технологічного розвитку галузі, а основ-

ні зусилля пропонувалося зосередити на та-

ких напрямах: збільшення частки наукоємних 

і високотехнологічних хімічних виробництв, 

зокрема виробництва гумових та пластмасо-

вих виробів, хіміко-фармацевтичної промис-

ловості; оптимізація потужностей з виробни-

цтва базових видів хімічної продукції з ураху-

ванням попиту на внутрішньому і світовому 

ринках; зниження ресурсо- та енергоємності 

виробництва з використанням у технологічних 

процесах альтернативних і біовідновлюваних 

джерел енергії та сировини (біоетанолу, син-

тез-газу, хімічних продуктів коксування, про-

дуктів поглибленої переробки нафти); приве-

дення системи технічного регулювання відпо-

відно до міжнародних стандартів щодо якості 

продукції, екологічних вимог до продукції та 

технологічного процесу її виробництва, охо-

рони праці, техніки безпеки.

У Законі України «Про пріоритетні напря-

ми розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 

№ 2623-ІІІ (редакція від 16.01.2016) було ви-

значено такі напрями на період до 2020 року: 

1) фундаментальні наукові дослідження з най-

більш важливих проблем розвитку науково-

технічного, соціально-економічного, суспіль-

но-політичного, людського потенціалу для за-

безпечення конкурентоспроможності України 

у світі та сталого розвитку суспільства і держа-

ви; 2) інформаційні та комунікаційні техноло-
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гії; 3) енергетика та енергоефективність; 4) ра-

ціональне природокористування; 5) науки про 

життя, нові технології профілактики та ліку-

вання найпоширеніших захворювань; 6) нові 

речовини і матеріали. 

Новий Закон «Про пріоритетні напрями ін-

новаційної діяльності в Україні» від 08.09.2011 

№ 3715-VІ серед стратегічних пріоритетів ін-

новаційної діяльності на 2011—2021 роки на-

зиває, окрім іншого: освоєння нових технологій 

транспортування енергії, упровадження енер-

гоефективних, ресурсоощадних технологій, ос-

воєння альтернативних джерел енергії; ос во-

єння нових технологій виробництва матеріалів, 

їх оброблення і з’єднання, створення індустрії 

наноматеріалів та нанотехнологій; упроваджен-

ня нових технологій та обладнання для якіс-

ного медичного обслуговування, лікування, 

фармацевтики; широке застосування техно-

логій більш чистого виробництва та охорони 

навколишнього природного середовища.

Нова Концепція Загальнодержавної цільо-

вої економічної програми розвитку промис-

ловості на період до 2020 року, ухвалена роз-

порядженням КМУ від 17.07.2013 № 603-р, 

ставить за мету комплексне розв’язання про-

блемних питань функціонування промисло-

вого сектору економіки України шляхом роз-

роблення організаційно-економічного меха-

нізму та залучення ресурсів для реалізації 

зав дань структурно-технологічної модерніза-

ції вітчизняної промисловості у напрямі збіль-

шення частки високотехнологічних видів ді-

яльності в обсягах виробництва та експорту, 

задоволення потреб внутрішнього ринку у 

продукції власного виробництва, зростання 

зайнятості та підвищення добробуту населен-

ня. При цьому оптимальним був визначений 

варіант розв’язання проблеми, який полягає у 

реалізації державної політики структурно-тех-

нологічних перетворень промисловості на се-

редньо- і високотехнологічні виробництва 

шляхом збільшення частки вітчизняних роз-

робок на основі поєднання інноваційної та 

промислової політики. 

Концепція не містить конкретних напря-

мів промислового розвитку, натомість прого-

лошує такі основні шляхи розв’язання проб-

леми:

• визначення національних пріоритетів у 

промисловості шляхом забезпечення взає-

моузгодженості параметрів промислової по-

літики з бюджетною, податковою, митною 

політикою;

• накопичення та подальше використання у 

виробництві науково-технологічного, ресурс-

ного та інтелектуального потенціалу;

• створення умов для проведення ін но ва-

цій но-технологічної модернізації виробницт ва 

зі збільшенням промислових виробництв но-

вітніх технологічних укладів з поглибленою 

переробкою та випуском інноваційної продук-

ції кінцевого споживання;

• активізація виробничої і фінансової ко-

операції із зарубіжними країнами на прийнят-

них для України умовах;

• оптимізація структури промислового ви-

робництва з посиленням ролі внутрішнього 

ринку і прискореним розвитком видів діяль-

ності, здатних забезпечити імпортозаміщення 

та приріст експорту в конкурентоспроможних 

секторах економіки;

• визначення та законодавче закріплення 

чіткого порядку фінансування (спів фі нан су-

ван ня) кластерів, пріоритетних проектів, а та-

кож прозорого розподілу за результатами ді-

яльності прибутку та активів;

• реалізація енергоощадної моделі розвитку 

з розширенням використання нетрадиційних і 

відновлюваних джерел енергії, диверсифіка-

цією енергопостачання та формуванням ефек-

тивної структури енергогенерувальних потуж-

ностей у промисловому виробництві; змен-

шен ня рівня енергоємності виробництва;

• упровадження екологічно ефективних ме-

тодів організації виробництва, принципів кор-

поративної соціальної відповідальності з метою 

зменшення обсягів викидів і скидів, мі німізації 

утворення відходів та комплексного викорис-

тання матеріально-сировинних ресур сів, у то-

му числі вторинних;

• розвиток технологій промислового вироб-

ництва, що унеможливлюють або зменшують 

обсяг використання екологічно небезпечних 

хімічних речовин та їх сполук тощо.

Комплекс експертних оцінок у моделі Фор-

сайту структури майбутньої економіки Украї-

ни [25] становив основу для обґрунтування 

десяти головних перспективних драйверів у 

середньо- та довгостроковому періодах: аграр-

ний сектор, ВПК, інформаційно-теле ком у ні-

ка ційні технології, створення нових речовин і 

матеріалів, нанотехнології, енергетика, високо-

технологічне машинобудування, розвиток тран-
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зитної інфраструктури, «науки про життя» 

(біомедична інженерія, клітинна медицина, 

фармація), туризм, інші кластери (переважно 

низькотехнологічні та сировинні). Визначені 

напрями відповідають сучасному потенціалу 

вітчизняної економіки, ключовим компетен-

ціям, попиту на високотехнологічні продукти 

на внутрішньому і зовнішньому ринках.

І нарешті, у цьогорічному проекті «Страте-

гії розвитку високотехнологічних галузей до 

2025 року» [26], розробленому Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України, ос-

новними високотехнологічними напрямами 

для України названі розвиток інформаційно-

телекомунікаційних технологій; застосування 

ІКТ в АПК, енергетиці, транспорті і промис-

ловості; високотехнологічне машинобуду ван-

ня; створення нових матеріалів; розвиток фар-

мацевтичної та біоінженерної галузі. По суті, 

цей проект є спробою визначити шляхи нео-

індустріального розвитку економіки України, 

оскільки вихідним моментом авторського об-

ґрунтування Стратегії є розуміння політики 

розвитку та підтримки вітчизняних високотех-

нологічних галузей як складової частини дов-

гострокового процесу розбудови конкурент-

ноздатної інноваційної економіки — економі-

ки знань.

Певну увагу також доцільно приділити особ-

ливостям стратегічного розвитку хімічної та 

наф тохімічної промисловості Росії через спо-

рідненість історичних передумов, особливос-

тей техніко-технологічної бази та окремих 

проблем розвитку українського і російського 

хімічних секторів. 

Розвиток хімічної галузі Росії помітно від-

стає від розвитку світового хімічного комплек-

су (її питома вага скорочується і зараз стано-

вить 1,22 %). Обсяги російського виробництва 

хімічних продуктів у 12 разів менше за обсяги 

виробництва США, в 28 раз — Китаю і є спів-

ставними з валовими показниками окремих 

міжнародних хімічних корпорацій. Очевидно, 

що російська частка у світовому виробництві 

не відповідає рівню її забезпеченості си ро вин-

ни ми ресурсами. 

Вивчення Стратегії розвитку хімічного та 

нафтохімічного комплексу Росії на період до 

2030 року, затвердженої Наказом Міністерства 

промисловості і торгівлі РФ і Міністерства 

енергетики РФ від 08.04.2014 № 651/172, пуб-

лікацій російських науковців, зокрема [14—20, 

22—24], а також практики стратегічного уп-

равління найбільшими російськими хіміч ни-

ми, нафтохімічними та агрохімічними хол дин-

гами дозволило зробити такі висновки: 

• незважаючи на декларативне розуміння 

обмеженості експортно-сировинної моделі роз-

витку хімічного виробництва, необхідності по-

долання інерційного сценарію і побудови пов-

ноцінних технологічних ланцюгів у рамках 

неоіндустріальної моделі, російський хімічний 

комплекс залишається виробником переваж-

но ресурсоємної продукції низьких техноло-

гічних переділів (мінеральні добрива, продук-

ти первинного органічного синтезу); 

• забезпеченість вуглеводною сировиною і 

достатня рентабельність наявних переробних 

потужностей не стимулюють російську хіміч-

ну галузь до кардинального оновлення вироб-

ничого потенціалу і створення високотехно-

логічних виробництв; 

• більша частина заходів, що плануються у 

рамках реалізації інноваційно-інвестиційної 

моделі відповідно до Стратегії розвитку хіміч-

ного та нафтохімічного комплексу Росії, спря-

мована на модернізацію й розширення наяв-

них потужностей і не містить концептуальних 

ідей неоіндустріального підходу;

• на теперішньому етапі російська модель 

розвитку хімічної промисловості не може бу-

ти орієнтиром при обґрунтуванні стратегічних 

нап рямів розвитку української хімічної галузі 

через суттєві розбіжності у передумовах і чин-

никах зростання галузевого виробництва.

Що ж стосується змін у підходах до стра-

тегічного управління розвитком вітчизняного 

промислового комплексу, у тому числі його хі-

мічної галузі, то аналіз й узагальнення вище-

викладеного дозволяє зробити такі концепту-

альні висновки.

Відбувається поступовий перехід до матрич-

ної промислової політики, коли заходи гори-

зонтальної політики з орієнтацією на вирі-

шення актуальних завдань промисловості за 

певними функціональними сферами поєдну-

ються із визначенням пріоритетів науково-

технологічної та інноваційної політики за сек-

торальним принципом.

В умовах обмеженості ресурсів для прове-

дення повномасштабної структурної перебу-

дови економіки шляхом «фронтальної» мо-

дернізації в основі концепцій промислової, 

науково-технологічної та інноваційної політи-
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ки лежить «точковий» підхід до модернізації 

національної промисловості, результати якої 

мають слугувати драйверами для інших сек-

торів економіки.

Як драйвер розглядається хімічна індуст-

рія — одна з найбільш високотехнологічних 

галузей промисловості, що має власний висо-

кий інноваційний потенціал і формує базу ін-

новаційного зростання для інших напрямів 

виробництва. Вона відіграє визначальну роль 

у таких пріоритетних напрямах: нові речовини і 

матеріали, нанотехнології, фармацевтика, еко-

логічне виробництво.

Але ця теза розкриває лише один стратегіч-

ний аспект імплементації неоіндустріальної 

концепції в управління розвитком хімічної 

галузі. Інша сторона пов’язана з перебудовою 

власне хімічного виробництва на неоіндус-

тріальних засадах, зокрема його інтелектуа-

лізацією, автоматизацією, комп’ютерізацією і 

впровадженням smart технологій.

Під час опрацювання стратегічних напрямів 

розвитку центр уваги переноситься від галузей 

і секторів економіки до технологій, які здатні 

кардинально підвищити ефективність у різних 

видах діяльності (між- і кроссгалузевих техно-

логій). При цьому загальновизнаним інстру-

ментом науково-технологічної і інноваційної 

політики стають технологічні платформи.

Технологічна платформа — комунікаційна 

площадка для активізації зусиль зі створення 

перспективних технологій, нових продуктів 

(послуг), залучення додаткових ресурсів для 

проведення досліджень і розробок та органі-

зації ефективної взаємодії усіх зацікавлених 

сторін (бізнесу, науки, освіти, держави, грома-

дянського суспільства). 

Формування та реалізацію технологічних 

платформ спрямовано на вирішення таких зав-

дань: посилення впливу потреб бізнесу і сус-

пільства на реалізацію важливих напрямів 

нау ково-технологічного розвитку; виявлення 

нових науково-технологічних можливостей 

мо дернізації наявних секторів і формування 

нових секторів економіки; визначення прин-

ципових напрямів удосконалення галузевого 

регулювання для швидкого поширення перс-

пективних технологій. Саме у рамках техноло-

гічних платформ виділяються чималі обсяги 

фінансування різних видів R&D.

У теперішній час провідною у хімічній ін-

дустрії є Європейська технологічна платформа 

зі сталої хімії (Тhe European Technology Plat form 
for Sustainable Chemistry — SusChem), що роз-

глядає як пріоритетні напрями розвитку га-

лузі підвищення ресурсоефективності в хіміч-

ній промисловості, раціональне використання 

сировини, скорочення відходів; упроваджен-

ня біотехнологій і біоматеріалів у хімічне ви-

робництво; підвищення енергоефективності, 

створення конкурентоспроможних низькову-

глецевих продуктів; виготовлення матеріалів 

для сучасних методів діагностики, що фор му-

ють технології у медицині, косметології, фар-

мацевтиці; розробку матеріалів та систем для 

екологічно раціонального проектування та 

експлуатації транспорту, інтегрувальних техно-

логій, альтернативних видів палива; застосуван-

ня ІКТ-систем і цифрових інновацій уздовж 

всього ланцюга, включаючи моделювання, 

проектування, експлуатацію, логістику, управ-

ління та контроль хімічного виробництва [27].

SusChem — не єдиний інструмент активі-

зації і фінансування інновацій у європей сько-

му хімічному бізнесі. Найбільша європейська 

програма досліджень і інновацій «Горизонт 

2020» (The EU Framework Programme for Research 
and Innovation — Horizon 2020) із загальним 

обсягом фінансування €80 млрд упродовж 

2014—2020 рр. визначає ключові активуючі 

техно логії (Europe’s Key Enabling Technologies — 
KETs [28]), спрямовані на зміцнення конку-

рентоспроможності європейської промисло-

вості. Хімічний сектор відіграє провідну роль у 

реалізації чотирьох KETs — сучасні матеріали, 

нанотехнології, передові виробництва і біо-

технології, а також робить значний внесок у 

фотоніку та наноелектроніку. 

Відповідних трансформацій потребує і про-

цес організації стратегічного управління про-

мисловим розвитком: основний акцент треба 

робити не на визначенні (часто суб’єктивно-

му) пріоритетних напрямків, а на організації 

умов для ефективної співпраці зацікавлених 

груп і досягнення консенсусу в частині об-

ґрунтування та реалізації пріоритетів (як базо-

вий можна розглядати організаційний процес, 

запропонований О. Cаліховою [29]).

Пріоритети розвитку, що окреслені у чинних 

законодавчих та нормативно-правових ак тах з 

регулювання промислової, науково-тех но ло-

гічної та інноваційної сфер, хоч і не зов сім 

узгоджені між собою, проте добре корелюють 

із загальними напрямами неоіндустріального 
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розвитку. Зрозуміло, що конкретне наповнен-

ня цих напрямів у межах певних галузей має 

свою специфіку, яка й повинна стати пред-

метом дискусії і визначення з боку галузевої 

спільноти. Остання теза є вельми важливою 

для визначення «точок зростання» у хімічній 

індустрії, зважаючи на різноманітність її си-

ровини, продуктів і технологій і неможливість 

їхнього фронтального охоплення в межах віт-

чизняної галузевої інноваційної системи. Вра-

ховуючи велику частку міжгалузевого попиту 

на хімічні продукти, значну роль у формуванні 

перспективних напрямків інноваційного роз-

витку хімічного виробництва мають відігра-

вати суб’єкти галузей-споживачів.

Важливою складовою моделі неоіндустріа-

лізації є концептуальне визначення її змісту, 

характеру та особливостей реалізації. При оці-

нюванні перспектив застосування різних кон-

цептуальних підходів до проведення неоінду-

стріалізації можна скористатися класифіка цією 

К. Хубієва [19], який пропонує розглядати ра-

дикальний, ліберальний, інерційний підходи, 

реіндустріалізацію та еволюційно-багато ук лад-

ний підхід. 

З огляду на процеси деіндустріалізації укра-

їнської промисловості, зокрема її хімічного 

комплексу, при визначенні стратегічних нап-

рямів неоіндустріального розвитку варто ви-

ходити з того, що реальна модернізація не-

можлива без відновлення традиційних вироб-

ництв на новій техніко-технологічній основі, 

тобто її першим стратегічним напрямом має 

стати політика реіндустріалізації. А успішне її 

проведення відновить зруйновані елементи 

виробничого, трудового, науково-техно ло гіч-

ного потенціалу, активізує інноваційне сере-

довище, сформує позитивний інноваційний 

дос від, надасть додаткові інвестиційні ресурси 

та створить фундамент для реалізації наступ-

ного напряму неоіндустріалізації.

Однак, у довгостроковій перспективі нео-

індустріальну модель розвитку хімічної про-

мисловості не варто обмежувати реіндустріаль-

ним підходом. Потрібні розробка і реалізація 

принципово іншого стратегічного напряму, 

на ці леного на переформатування та якісне 

он ов лення структури хімічного комплексу на 

з а са дах інтелектуалізації, інноваційної на-

пов не нос ті, енерго- і екологічної ефективнос-

ті та конкурентоспроможності. Його основу 

має становити пошук своїх продуктово-тех-

но ло гічних ніш у глобальних ланцюгах дода-

ної вартості, зокрема на їхніх завершальних 

ста діях шляхом створення наукомістких мало-

тоннажних та екологічно чистих виробництв. 

Такі виробництва можуть бути побудовані як в 

процесі реалізації наявними підприємствами 

стратегічних планів щодо диверсифікації, так і 

шляхом утворення нових суб’єктів бізнесу. 

Критерієм вибору перспективних проектів 

має бути наявність відповідних передумов у 

вигляді конкурентних переваг ринкового, нау-

ково-технічного і ресурсного характеру.

Серед напрямів виробництва інноваційної 

хімічної продукції з високою доданою варті-

стю, що мають значний ринковий потенціал з 

урахуванням завдань імпортозаміщення, мож-

на виділити комплексні мінеральні добрива 

та іншу агрохімічну продукцію, лакофарбові 

матеріали, реагенти для очищення природних 

і стічних вод, антипірени, товари побутової 

хімії, мийні засоби та засоби для чищення, 

матеріали для сучасних методів діагностики, 

допоміжні хімічні матеріали для харчових ви-

робництв, фармацевтичні препарати тощо. 

Важливу роль у цих процесах мають відігра ва-

ти виробничі й інноваційні структури серед-

нього та малого бізнесу.

Підтримка процесів модернізації наявного 

потенціалу виробництва базових хімікатів і 

стимулювання розвитку виробництва іннова-

ційної хімічної продукції з високою доданою 

вартістю не є суперечливими напрямами. Їх до-

ціль но розглядати двома взаємодоповню валь-

ними сторонами (модернізація поточних і ство-

рення майбутніх центрів прибутку) єдиного 

процесу, який забезпечуватиме нелінійний са-

мопідтримувальний розвиток хімічного комп-

лексу. На сьогодні, коли через геополітичні 

війни впала ціна на енерго-сировинні ресур-

си, у традиційних для України хімічних вироб-

ництв з’явився новий шанс для відновлення, 

стабілізації роботи і генерування грошових по-

токів з метою реінвестування в новітні техно-

логічні платформи, ІКТ-системи і інтелектуа-

лізацію виробництва.

Отже, реалізація обох стратегічних напря-

мів неоіндустріалізації хімічної промисловості 

має відбуватися у послідовно-паралельний 

спосіб, що відповідає еволюційно-бага то ук-

лад ному підходу до проведення неоіндустріа-

лізації. Такий спосіб не потребує концентрації 

надвеликих ресурсів в обмежений проміжок 
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часу і дозволяє здійснювати поступове фінан-

сування у разі виконання попередніх етапів.

Втілення стратегії неоіндустріального роз-

витку потребує формування відповідних умов. 

Так, наприклад, у роботі [16] пропонується 

виділення інституціональних, технологічних, 

відтворювальних, кластерних, ринкових і со-

ціальних умов. Не дискутуючи з приводу саме 

такої класифікації, зазначимо, що напрями 

формування ключових умов і мають станови-

ти загальні напрями неоіндустріальних пере-

творень у галузі.

Логічним завершенням концептуальної схе-

ми розвитку хімічної промисловості на засадах 

неоіндустріалізації є опрацювання форм реа-

лізації стратегічних напрямків. До таких про-

понується віднести «точкову» підтримку й 

сти мулювання стратегічних виробництв, ство-

рення потужних вертикальноінтегрованих 

структур за участі держави, стимулювання за-

ходів з підвищення ресурсоефективності ви-

робництва, підтримку міжгалузевих техно ло-

гічних рішень, ініціювання й сприяння діяль-

ності технологічних платформ, розвиток нових 

організаційних форм активізації інноваційної 

діяльності, підтримку малого інноваційного 

бізнесу, залучення іноземних інвестицій і тех-

нологій для переходу на альтернативні техно-

логії та сировину, розвиток імпортозамінних 

виробництв на власній ресурсній базі, роз-

робку комплексу стимулювальних інструмен-

тів фінансово-кредитного і податкового регу-

лювання, застосування механізмів державно-

приватного партнерства, запровадження сис-

теми заходів з активізації розвитку сегментів 

інтелектуальної та високотехнологічної праці.

Висновки. В ході аналізування положень ук-

раїнського законодавчого та нормативно-пра-

вового забезпечення промислової, нау ко во-тех-

нологічної та інноваційної політики у хімічній 

галузі виявлено їхню високу узгодженість із 

загальними напрямами неоіндустріальної мо-

делі. Проте її сучасне концептуальне визна-

чення, змістовне наповнення та особливості 

реалізації потребують додаткового уточнення 

з урахуванням поточної галузевої ситуації. 

Політика реалізації неоіндустріальної мо де-

лі у хімічній промисловості України має скон-

центруватися на двох стратегічних напрямах: 

1) реіндустріалізації, тобто техніко-тех но ло-

гічної модернізації традиційних виробництв 

базової хімії для підвищення їхньої ресурсо-

ефективності і відновлення рентабельності 

продуктових ланцюгів; 2) диверсифікації та 

створенні наукоємних малотоннажних вироб-

ництв у сегментах спеціальної і «тонкої» хімії 

на основі інноваційних технологій, енерго- і 

екологічної ефективності.

Визначення «точок зростання» у хімічній 

індустрії має відбуватись у рамках відповідних 

технологічних платформ на підставі аналізу 

загальновизнаних у світі пріоритетних напря-

мів, ринкового потенціалу і національних кон-

курентних переваг науково-техно логіч но го, ре-

сурсного та виробничого характеру. Розробка 

організаційно-управлінського забезпечення 

цьо го процесу становитиме мету подальших 

дос ліджень.
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Вступ. На сьогоднішній день проблема економічної безпеки Украї-

ни є визначальною в контексті існування і розвитку України як суве-

ренної держави, що актуалізує потребу відповідних наукових дослід-

жень і нових міждисциплінарних напрямів.

Сьогодні, як ніколи, питанням забезпечення економічної безпеки 

держави, без якої не можлива стабільність і сталий розвиток країни, 

приділяється багато уваги, але шляхи вирішення цих проблем є дуже 

складними. Дослідження динаміки економічних процесів за останні 

п’ять років в Україні дозволяють зробити висновок, що економіка 

перебуває в стані глибокої кризи. На жаль, це не новина, сучасна 

економічна криза демонструє свою глибину та передбачувані високі 

темпи погіршення стану національного господарства. Оскільки фак-

тори економічного занепаду складалися не один рік, то вони мають 

більш глибинне, а не поверхневе походження. 

Зародження цих проблем сягають корінням ще часу формуван-

ня державності, становлення національних і економічних інтересів, 

яке здійснювалось великою мірою без урахування вимог національ-

ної безпеки, що вкрай негативно позначилося на подальшому розвит-

кові України як суверенної держави. Створенню цілісної системи 

забезпе чення національної безпеки, приділялося недостатньо уваги. 

Важливі політичні рішення, що закладали основи стратегічного роз-

витку Української держави, ухвалювались часто спонтанно, без 

належного наукового обґрунтування і врахування національних ін-

тересів. Тому зараз ми спостерігаємо та відчуваємо результати сут-

тєвих помилок. Склалось враження, що сьогодні немає чіткого ро-

зуміння — як вирішувати складні проблеми національної безпеки та 

її важливої складової — економічної безпеки. Скептичність даного 

висловлювання обумовлено тим, що не зважаючи на те, що система 

нормативно-правового забезпечення економічної безпеки України 

Ключові слова: держава, ви-

робництво, економіка, еко-

номічна безпека, підпри-

ємст во, промисловість, по-

тенціал, механізм.
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є цілком сформованою, чинні законодавчі 

акти не містять конкретних механізмів за-

безпечення економічної безпеки. Зокрема, у 

жодній стратегії або програмі соціально-еко-

но мічного розвитку не йде мова про забез-

печен ня економічної безпеки регіонів, жодної 

спроби внести зміни до цього документа з ура-

хуванням сучасної економічної ситуації зроб-

лено не було. 

Треба відмітити, що за наявних ризиків та 

загроз економічній безпеці України сьогодні 

можна говорити лише про механізми їх міні-

мізації, а не про повне їх подолання. У цьому 

зв’язку особливої актуальності набуває визна-

чення стратегічних пріоритетів та механізмів 

забезпечення економічної безпеки держави.

Аналіз останніх джерел, досліджень і публікацій. 
Високої оцінки з питань теоретичних і прак-

тичних аспектів забезпечення економічної 

безпеки держави заслуговують праці сучасних 

українських науковців: З. Варналія, О. Власю-

ка, А. Гальчинського, В. Гейця, М. Єрмошен-

ко, Я. Жаліла, В. Кириленко, І. Мазур, В. Мун-

тіяна, А. Сухорукова та ін.

Варто зазначити, що проблема економічної 

безпеки держави є досить складною, а проце-

си, що відбуваються у цій сфері, протікають 

настільки непередбачувано, що потрібні глиб-

ші дослідження всього комплексу пов’язаних 

з цим питань з метою досягнення більш сут-

тєвих загальнотеоретичних результатів і прак-

тичних рекомендацій.

Проте залишаються невирішеними питання 

практичного застосування механізму забезпе-

чення економічної безпеки держави, які ос тан-

нім часом набули широкого розповсюдження 

в умовах трансформаційних процесів в Україні.

Метою статті є аналіз ключових проблем 

економічної безпеки України, а також визна-

чення стратегічних пріоритетів і механізмів її за-

безпечення, які націлені на відбудову еконо-

мічного зростання на засадах реструктуризації 

економіки, створення конкурентного середо-

вища, розширення споживчого та інвестицій-

ного попиту, створення еластичної системи 

державного регу лювання ринкового типу.

Результати досліджень. Якщо детально ана-

лізувати передумови витоків стану економіч-

ної безпеки держави, то відразу впадає в око, 

що чинники низького рівня економіки мають 

у своїй основі об’єктивні та суб’єктивні детер-

мінанти. Насамперед, це проблема формуван-

ня на місці архаїзмів радянської системи прин-

ципово нового ринкового середовища України.

Після розпаду СРСР утворення незалежної 

держави повинно було супроводжу ватись роз-

робкою новітньої функції державного управ-

ління, пов’язаного з економічною безпекою, 

яке повинно було взяти на себе обо в’язки го-

ловного суб’єкта для вирішення гострих сус-

пільних протиріч та загроз систем економіч-

них відносин у процесі подолання гли бинних 

кризових явищ в економіці.

Особливо ці проблеми загострились у перші 

роки перебудови. Одним із головних мотивів 

перетворень, що розпочалися, вважалося ство-

рення ринкової економіки шляхом її роздер-

жавлення і формування приватних, недержав-

них інститутів практично в усіх сферах життя. 

У вирішенні цих проблем Україні довелося йти 

непротореними шляхами, у складних умовах 

реформування суспільства, економіки, цент-

ральних і місцевих органів влади, вибору фор-

ми державного устрою та ін. На жаль, при 

цьому було зроблено чимало помилок ор га-

нізаційно-економічного та правового характе-

ру, що призвели до погіршення економічного 

стану країни та негативного впливу на усі важ-

ливі складові стабільного і сталого розвитку, 

«підірвавши» таким чином економічну безпе-

ку країни.

Проілюструвати цю думку можна таким 

прик ладом. Україна мала найкращий про-

мисловий потенціал на момент розпаду СРСР. 

Вважаємо, що промисловість була і є вирішаль-

ним чинником економічної безпеки, тому во-

на повинна була стати локомотивом розвит-

ку економіки України. Але за роки, що минули 

від здобуття незалежності, національну про-

мисловість не тільки не було модернізовано — 

її фактично винищено. Сьогодні нормально 

функціонують лише окремі підприємства до-

бувної, харчової та легкої промисловості, час-

тина яких за своїм технологічним забезпечен-

ням відповідає сучасним вимогам.

Цей приклад «краплі в морі» проблем еко-

номічного, соціального, демографічного, еко-

логічного, технологічного, науково-ін фор ма-

цій ного характеру, які потребують термінового 

вирішення для забезпечення економічної без-

пеки держави.

Підкреслюють складність вирішення проб-

лем економічної безпеки України масштаби 

трансформаційних процесів, які відбуваються 
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зараз у країні, а саме: формування ринкових 

відносин супроводжується підвищенням внут-

рішніх та зовнішніх ризиків, негативною транс-

формацією структури економіки, зростанням 

дестабілізаційних чинників, різкого, тривало-

го спаду обсягів і технічного рівня виробни-

цтва, деіндустріалізацією економіки і руйну-

ванням науково-технічного потенціалу, згор-

танням інвестиційної діяльності, поширенням 

тіньової економіки та її криміналізацією [3]. 

Розробка заходів щодо вирішення реальних 

проблем економічної безпеки починається зі 

з’ясування сутності досліджуваного об’єкта, ме-

ханізму його функціонування, чинників, супе-

речностей, тенденцій розвитку тощо. До того 

ж дослідження сутності економічної безпеки 

передбачає наявність конкретної наукової ба-

зи, методологічного підґрунтя, на яке спира-

ється наукова побудова теорії [4].

Опубліковано велику кількість праць сто-

совно розуміння сутності економічної безпеки 

держави, і, як свідчить аналіз, у науково-еко-

номічній літературі вже сформувалось одно-

значне і чітке визначення сутності та змісту 

цієї дефініції. Але в результаті аналізування 

генези дефініцій, можна сказати, що між ни-

ми все одно є суттєві відмінності і протиріччя. 

Це пов’язано, насамперед, із тим, що катего-

рія «економічна безпека» є достатньо місткою 

і цим обумовлено велике різноманіття її трак-

тування [6].

На підставі відомих точок зору та концепцій 

в економічній літературі пропонуємо розгля-

дати категорію «економічна безпека держави», 

як таку, що повинна втілювати основні скла-

дові: можливість забезпечувати економічний 

суверенітет, економічне зростання, підвищен-

ня добробуту або якості життя, наявність сис-

теми міжнародної економічної взаємозалеж-

ності [3].

У нашому контексті потрібно звернути ува-

гу на ст. 17 Конституції України, де чітко за-

значено, що поряд із захистом суверенітету і те-

риторіальної цілісності України, найважливі-

шими функціями держави і справою всього 

українського народу є забезпечення її еконо-

мічної та інформаційної безпеки [5].

Специфіка економічної безпеки держави як 

категорії полягає в тому, що вона постійно ві-

дображає рівень ефективності функціонуван-

ня всіх структурних її елементів, що дозволяє 

вчасно виявити загрози і запобігти небезпеці 

нанесення збитків державі, економічній сис-

темі і національним економічним інтересам з 

метою забезпечення їх стабільного розвитку і 

зростання [3, С. 5]. 

Результатом стабільного і динамічного роз-

витку є високий рівень конкурентоспромож-

ності. Щоб досягти цього рівня, необхідно не 

тільки визначення, а і вирішення проблем з 

практичним застосуванням одного із найваж-

ливіших складових елементів — механізму за-

безпечення економічної безпеки.

В узагальненому вигляді В. Предборський та 

інші дослідники пропонують розуміти під «ме-

ханізмом забезпечення економічної без пеки 

держави» систему організаційно-еко но міч них 

та правових заходів, яка впроваджується через 

діяльність системи державних органів еконо-

мічної безпеки держави [9, С. 37]. Тобто ме-

ханізм передбачає формування та реалізацію 

функцій, засобів, принципів.

Система критеріїв оцінки функціонування 

економічної безпеки дозволяє сформувати 

механізм забезпечення економічної безпеки 

держави з урахуванням особливостей кожного 

ін ди катора та розробляти заходи щодо під-

вищення їх конкурентоспроможності як не-

від’єм ної складової забезпечення економічної 

безпеки країни.

Основними індикаторами, які характери-

зують ефективність економічної безпеки, є: 

структура ВВП, обсяг і темпи розвитку промис-

ловості, обсяг і динаміка інвестицій; природ но- 

ресурсний виробничий і науково-технічний 

потенціал країни; ефективність використання 

ресурсів; конкурентоспроможність економіки 

на внутрішньому та зовнішньому ринках; темпи 

інфляції; рівень безробіття; дефіцит бюд жету 

та державного боргу; енергетична залежність; 

інтегрованість у світову економіку [10, С. 137].

Розмірковуючи над природою, наслідками, 

варіаціями, тенденціями поширення проблем 

забезпечення економічної безпеки держави, 

пропонуємо більш детально розглянути голов-

ні ризики і загрози економічної безпеки Ук-

раїни у 2015—2016 рр.

На підставі досліджень Національного ін-

ституту стратегічних досліджень при Прези-

дентові України можемо визначити тренди зов-

нішнього та внутрішнього середовища, які 

зумовлюють ключові ризики економічної без-

пеки держави:
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Одним із найважливіших ключових ризиків є 
критичне гальмування економічного росту. По-

чинаючи з другої половини 2012 р. прискори-

лось падіння реального ВВП: за підсумками 

І кв. 2015 р. його рівень досяг 17,2 % у річному 

вимірі, за підсумками року падіння уповільни-

лось до 10,4 %. Найвищі темпи падіння ре-

ального ВВП у І кв. 2015 р. фіксуються у бу-

дівництві (–35,3 %), добувній промисловості 

(–29,4), переробній промисловості (–25,6), 

оптовій та роздрібній торгівлі (–24,8 %). 

Традиційним чинником негативної динамі-

ки зниження ВВП залишається експорт. Ско-

рочення реального обсягу експорту товарів і 

послуг триває ще з 2011 р. За 11 місяців 2015 р. 

він зменшився на 30,9 %, найбільше скоро-

тився експорт товарів таких груп як мінераль-

ні продукти (передусім вугілля) — на 57,2 %; 

чорні метали та вироби з них — на 38,9; засоби 

наземного транспорту — на 72,6; машини та 

об ладнання — на 38,9 %. 

Основне скорочення зовнішньої торгівлі 

припало на країни СНД. Експорт зменшився 

на 51,3 %, імпорт — на 57,8 %. Передусім це 

обумовлено зменшенням обсягів торгівлі з Ро-

сією. Експорт товарів до Росії скоротився на 

61,3 %, що пов’язано з обмеженнями, накла-

деними Росією і Україною на взаємну торгівлю.

Сальдо торгівлі з СНД з від’ємного (–0,41 

млрд дол.) у першому кварталі 2014 р. перетво-

рилось на додатнє (0,15 млрд дол.) [16].

Скорочення торгівлі з ЄС становило 33,9 % 

за експортом та 24 % за імпортом. Падіння 

експорту викликане зниженням цін на основ-

ні статті українського експорту (метали, зер-

но), імпорту — значним ослабленням гривні.

Ключові показники демонструють гостре 

погіршення економічної ситуації в Україні та 

імовірно збережуть свою негативну динаміку 

протягом найближчих років.

Наступний критичний ризик — поглиблення 
спаду промислового виробництва. Наслідки кри-

зи позначилися на усіх без винятку галузях 

промисловості, хоча й різною мірою. Руйнівне 

падіння обсягів виробництва відбулося майже 

в усіх основних секторах економіки. Тільки за 

січень—травень 2015 р. темпи падіння про-

мислового виробництва досягли критично 

високого рівня, перевищивши понад 21,2 % 

порівняно із відповідним періодом 2014 р. Па-

діння спостерігається практично у всіх ос нов-

них видах промислової діяльності, але більших 

збитків зазнали: виробництво коксу та наф-

топереробна промисловість і машинобудуван-

ня — по 25,5; металургійне виробництво — 

25,5; хімічна промисловість — 23,7 %; вироб-

ництво автотранспортних засобів скоро тилось 

на 91,5 % порівняно із аналогічним періодом 

2014 р. [8]. 

Ситуація ускладнюється тим, що в зоні кон-

флікту на Донбасі прямо або опосередковано 

концентрується чверть наявного вітчизняного 

експортного потенціалу, внаслідок чого зрос-

тають загрози його незворотної втрати. Деста-

білізація Донбасу унаслідок бойових дій не-

гативно позначається на внутрішньому ринку 

інших регіонів, де фіксується формування де-

фіциту за окремими товарними позиціями. 

Але найбільшої загрози економічній безпеці 

завдало різке підвищення індексу цін вироб-

ників (за результатами І півріччя 2015 р. вони 

піднялись у середньому до 42,5 %). Це приз-

вело до зниження внутрішнього платоспро-

можного попиту, внаслідок чого утворилось 

підґрунтя для ризиків збуту на внутрішньому 

ринку, і як результат — подальше скорочення 

випуску промислової продукції [11].

На жаль, сьогодні ризиком для забезпечен-

ня економічної безпеки країни є не лише на-

рощення тенденції деіндустріалізації націо-

нальної економіки, а й несформованість нових 

конкурентних, інноваційних драйверів розвит-

ку національної економіки [11]. Якщо акцен-

тувати увагу на потенціалі таких перспектив-

них галузей, як агросектор та ІТ-технології, то 

необхідно підкреслити, що вони не вирішують 

повністю проблеми зайнятості, ефективного 

використання наявних ресурсів, забезпечення 

конкурентоспроможності економіки в умовах 

переходу на нові технологічні засади розвитку 

світової економіки.

Надалі проаналізуємо набуття тотального 
характеру збитковості економічної діяльності. 
У цьому напрямі дослідження статистичних 

даних також є невтішними. За підсумками 

2014 р., збитків у розмірі 517,4 млрд грн зазна-

ли великі та середні підприємства держави, а 

за підсумками І кв. 2015 р. збиток збільшився 

до 385,9 млрд грн (74,6 % від річного обсягу 

за 2014 р.). 

Як свідчить аналіз, баланс збитків підпри-

ємств у 2014 р. досяг за обсягом третини ВВП 

країни (33,0 %), а в І кварталі 2015 р. обсяг 

збитків перевищив ВВП (105,0 %).
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За даними дослідження, виконаного На ціо-

нальним інститутом стратегічних досліджень 

при Президентові України, найбільші обсяги 

збитків є у промисловості (161,4 млрд грн у 

2014 р. та 150,4 млрд грн — у І кв. 2015 р.), 

оптовій та роздрібній торгівлі (129,2 та 75,4 млрд 

грн відповідно), операціях з нерухомим май-

ном (99,6 та 42,6 млрд грн відповідно), профе-

сійній, науковій і технічній діяльності (98,0 

та 29,2 млрд грн відповідно) [11].

Підприємства сфери фінансової діяльності 

у 2014 р. отримали в цілому прибуток до опо-

даткування в обсязі 36 млрд грн, а за підсумка-

ми І кв. 2015 р. — збиток обсягом 45,5 млрд грн.

Необхідно привернути увагу до збиткової 

промислової діяльності на Сході України, яка 

«потягнула» рівень низьких економічних по-

казників до критичних значень. Майже 75 % 

виробничих підприємств Донецької області 

знищені або зруйновані внаслідок бо йо вих 

дій [1]. Через війну на Донбасі індекс діло во-

го клімату України з початку 2014 р. знизився 

на 44 в. п. — до –52 [2].

Втрата інвестиційної привабливості в умо-
вах зовнішньої агресії. За теорією ринку ін-

вестицій, автором якої є Г. Марковіц, ме та 

кожного інвестора — більше до ходу за мен-

шого ризику [12, С. 184]. Дослід ження інвес-

тиційного й економічного макро сере довища 

України свідчать про високий ризик, бо за 

останніми показниками інвестиційний клімат 

країни є незадовільним. 

З початку 2014 р. Україна втратила 10,3 млрд 

доларів інвестицій, у той час як приплив капі-

талу становив 1,9 млрд доларів [15]. В умовах, 

що склалися в Україні, інвестувати в економі-

ку держави дуже складно. Базовими фактора-

ми згортання інвестиційної активності, як за-

значено вище, є: воєнна загроза, макроеконо-

мічна нестабільність, різка втрата купівельної 

спроможності населенням. 

Зниження капітальних інвестицій в основ-

ний капітал у 2014 р. досягло 24,1 % відносно 

2013 р. У І кв. 2015 р. падіння цього показника 

продовжилось і склало –14,8 % відносно і так 

невисокої бази І кв. 2014 р. [11].

Не можна не враховувати того факту, що не 

тільки воєнні дії на Сході України, а і інтер-

венція в Криму й окупація території ство-

рюють значні додаткові ризики не лише для 

півострова, але й для макрорегіону в цілому. 

Руйнуються багаторічні економічні зв’язки й 

міжрегіональні стосунки, транспортні й ло-

гіс тичні маршрути перевезень, погіршуються 

кре дитні й інвестиційні рейтинги приватних 

компаній. Загальну суму втрат України в зв’яз-

ку з окупацією Криму оцінено як таку, що 

перевищує 1 трлн грн [14].

Розглянемо загрозливе зниження платоспро-
можного попиту населення. Шоковим випро-

буванням для населення України став над-

високий рівень інфляції (48,1 % у І півріччя 

2015 р.), який позначився на реальній серед-

ньомісячній заробітній платі: починаючи з се-

редини 2014 р. вона істотно знизилась, через 

що скоротилась купівельна спроможність і сут-

тєво погіршився добробут і рівень життя пере-

важної більшості громадян країни. І це тільки 

початок, ситуація різко погіршилась зі втра-

тою доходів населення з початку 2015 р. вна-

слідок різкої девальвації.

Якщо у січні—червні 2014 р. індекс зни-

жен ня реальної зарплати склав 0,4 % відносно 

відповідного періоду 2013 р., то падіння у І пів-

річчі 2015 р. прискорилось до 23,9 % [11].

Показовою у зниженні доходів є невідпо-

відність сучасним умовам базових соціальних 

стандартів держави — прожиткового мінімуму, 

мінімальної зарплати, за якими реалізується 

державна соціальна політика. І головне, вла-

да не може вирівняти високий рівень соціаль-

ного напруження та невдоволення.

Вагомим випробуванням для бюджету Ук-

раїни у 2014—2015 рр. стали проблеми втрати 

робочих місць на Донбасі та проблеми вну-

трішньо переміщених осіб, ризики втрати 

людського капіталу (статистика свідчить, що 

приблизно 1,1 млн громадян виїхали за межі 

країни). Так, за прогнозами Economist Inte lli-
gence, Україна входить до п’ятірки країн світу 

(після Японії, Німеччини, Таїланду та Півден-

ної Кореї), які найбільш втратять у робочій си-

лі на довгострокову перспективу до 2017 р. [17].

Дуже важливим напрямком для досліджуван-
ня є питання нарощення тінізації економіки. На 

початку 2015 р. в умовах поширення цінових 

та девальваційних шоків, ескалації збройного 

конфлікту спостерігалось подальше суттєве 

зростання тіньової економіки.

За даними Міністерства економічного роз-

витку і торгівлі України, середній рівень тіньо-

вої економіки порівняно з відповідним періо-

дом 2014 р. зріс до 47 % від офіційного обсягу 

ВВП [13]. 
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Такий рівень є критично високим та не від-

повідає середньому рівню тіньової економіки 

для країн, що розвиваються (32,0—35,0 % від 

ВВП). На таку динаміку впливали фактори: 

макроекономічна нестабільність, па нічні на-

строї, різке зростання збитковості, виникнен-

ня псевдосуверенних утворень у Криму та 

Донбасі, які посилили контрабандні потоки, 

відсутність довіри бізнесу до держави, висока 

бюрократизація, недосконале інституційне та 

законодавче забезпечення. 

Наприклад, за даними опитування керівни-

ків підприємств, що здійснюється Нацбанком 

України, індекс ділових очікувань знизився у 

2015 р. до 83,5 %, що стало наслідком поси-

лення негативних очікувань респондентів сто-

совно усіх аспектів економічної діяльності.

І останнє важливе питання вимушеної мілі-
таризації економіки. Загалом у 2015 р. на сек-

тор безпеки було спрямовано понад 80 млрд 

грн (проти 55,8 млрд грн у 2014 р.). Ці видатки 

становитимуть майже 16,0 % загальних видат-

ків бюджету України та близько 5,0 % ВВП 

України [11]. 

У 2016 р. рівень таких витрат планується збе-

регти. Незважаючи на те, що ці ресурси спря-

мовуватимуться не тільки на стримування 

поточних загроз, а й на розвиток оборон ного 

виробництва, зберігається небезпека поглиб-

лення дисбалансу співвідношення військово-

го і цивільного секторів економіки. За таких 

реалій подальше нарощування видатків на 

сектор безпеки означатиме для України вста-

новлення режиму економіки воєнного часу.

Наші власні глибинні спостереження доз во-

ляють дійти висновку, що глибока фінансова 

криза зазвичай украй негативно позначається на 

темпах економічного зростання. Згідно з резуль-

татами аналізу трендів зовнішнього та внутріш-

нього середовища, які зумовлюють ключові 

ризики економічної безпеки України, можна 

стверджувати, що значна кількість її інди каторів 

вийшла за межі порогових значень. Це свід-

чить про реальну загрозу економічній безпеці і 

державності Ук раїни. Відсутність відповідних 

заходів та відтермінування розробки діє вих ме-

ханізмів можуть призвести до краху всієї еко-

номічної системи, соціальних катаклізмів і 

національної катастрофи.

Висновки. Виходячи із вищенаведеного та з 

огляду на результати проведеного досліджен-

ня, доцільно сформулювати такі висновки.

За наявних ризиків та загроз економічної 

безпеки України повне подолання усіх про-

блем разом неможливе навіть за самим опти-

містичним настроєм. Сьогодні можна говори-

ти лише про механі з ми їх мінімізації.

За таких обставин має право на існування 

будь-яка наукова точка зору в плані окреслен-

ня власного авторського бачення причин і 

проблем, зі стратегією щодо детермінант кри-

зи і загальних проблем еко но міки.

Логічним є твердження, що підвищення еко-

номічної безпеки України залежить від мож-

ливостей невідкладної реалізації принципово 

нової економічної моделі розвитку, каталіза-

тором якої можна розглядати сучасну кризу. 

Має бути застосована всеохопна ревізія та 

сформовані плани консервації технологічних 

процесів і виробничих фондів, модернізувати 

які зараз немає економічного сенсу.

Політика міжнародного співробітництва в ін-

новаційно-технологічній сфері повинна спри-

яти створенню механізмів і забезпеченню умов 

для міжнародної комерціалізації результатів 

науково-технічної діяльності. 

Прогрес у відчутному збільшенні ВВП мож-

ливий лише на новій технологічній основі, 

розвантаженні ключових дисбалансів та до-

сяг ненні інклюзивного розвитку (тобто під-

ви щення рівня доходів для всіх категорій на-

селення). При цьому важливо посилити еко-

номічні чинники протидії агресії РФ проти 

України.
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