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Передмова

Сучасні процеси глобалізаційного розвитку світової економіки охоплюють всі сфери життя людства.
Тому Україні як учаснику цих процесів для піднесення потрібно посісти гідне місце у новітній системі
міжнародних відносин. Враховуючи те, що країни
Європейського Союзу є одними із найважливіших
партнерів за обсягами зовнішньоторговельних операцій, зрозуміла значимість євроінтеграційного вибору подальшого державного розвитку національної
економіки України.
Європейська інтеграція є складним процесом.
Він охоплює не тільки економіку, а й політику, культуру, науку, освіту та інші аспекти суспільного життя людей. Мета окресленого процесу полягає у налагодженні співпраці європейських держав у різних
сферах. Сучасне розширення європейської інтеграції
відбувається за рахунок збільшення кількості країн
Європейського Союзу та розширення Ради Європи.
У процесі євроінтеграції настає такий момент, коли питання зовнішньої політики потребують внутрішніх трансформацій в економіці. Тому
шлях реформування останньої є дуже важливим.
Для України європейська інтеграція — це подолання
технологічної відсталості, шлях інноваційного розвитку, створення нових робочих місць, підвищення
добробуту населення, вихід на світові ринки рівно-
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правним партнером, підвищення конкурентоспроможності підприємств, галузей, регіонів та економіки в цілому.
Прагнення України стати повноправним членом
Європейського Союзу зумовлює зміни у багатьох суспільних сферах, зокрема економічній та соціальній.
Наукове обґрунтування окресленої проблеми, яке
є результатом досліджень українських та зарубіжних
вчених, опубліковано в цій монографії.

Розділ 1
МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО
СПРЯМУВАННЯ ТА ДОСВІД
ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
Волощенко-Холда Л.Ю.,
PhD, ад’юнкт департаменту банківської справи
Варшавської школи економіки (м. Варшава, Республіка Польща);
Павел Недзьолка,
PhD, доцент департаменту банківської справи
Варшавської школи економіки (м. Варшава, Республіка Польща)

ІНВЕСТИЦІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ:
«ВРІВНОВАЖЕНЕ ФІНАНСУВАННЯ»
У ВІДПОВІДЬ НА ЗРОСТАЮЧІ
«КЛІМАТИЧНІ РИЗИКИ»
Енергетичний сектор має стратегічне значення для
розвитку економіки будь-якої країни. Важливим елементом
сталого розвитку енергетики є забезпечення механізмів фінансування інвестицій у цей сектор. Наслідки кліматичних змін,
а також прийнятий Європейською спільнотою курс на декарбонізацію економіки зумовлюють нові виклики для реалізації
інвестиційних проектів в енергетиці. У результаті прийняття
в грудні 2015 р. на саміті в Парижі нового кліматичного пакета
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серед провідних фінансових установ світу поширилася тенденція, пов’язана з відвертим декларуванням як своєї прихильності
до запропонованих ініціатив, так і рішучого виведення активів
з високоемісійних підприємств. Такі дії були зумовлені не лише
виключно з ідеологічних міркувань. Ця тенденція є прагматичною відповіддю на зростаючий рівень ризику, пов’язаний з фінансуванням інвестицій у високоемісійні «вугільні» проекти1.
Наприкінці 2015 р. міжнародна фінансова група Internationale
Nederlanden Groep (ING) задекларувала, що не долучатиметься до вкладання коштів в енергетичні проекти, пов’язані з видобуванням і спалюванням вугілля. Крім того, вона повідомила, що не фінансуватиме підприємства з енергетичного сектора,
продукція яких базується на понад 50 % на спалюванні вугілля.
Про подобні ініціативи поінформували також і Bank of America,
Societe Generale, Credit Agricole, BNP Paribas, Allianz, Aviva, Axa,
Aegon тощо. Цей тренд позначився і на великих енергетичних
компаніях Польщі. Так, Норвезький державний інвестиційний
фонд (Norges Bank Investment Management) у 2016–2017 рр. позбувся акцій найбільшого в Польщі виробника високоякісного коксівного вугілля гірничої групи JSW та Польської енергетичної групи (PGE) — найбільшої за обсягом виробництва
електроенергії вертикально інтегрованої компанії. Такі дії були
зумовлені запровадженням Норвезьким урядом у 2015 р. критерію «високоемісійності» значної частини отриманого підприємством прибутку.
Слід зазначити, що, згідно з даними дослідження щодо вразливості фінансової системи на реалізацію «кліматичної» політики2 за 2014 р., згаданий Норвезький державний інвести1
На сьогодні проблемою є збитковість або обмежена рентабельність галузі через низькі оптові ціни на енергоносії. У перспективі реалізації такого інвестиційного
проекту, закладаючи у середньому 10–12 років, важко оцінити прибутки через непевність, пов’язану передусім з регуляторним впливом різного роду «кліматичних рішень»,
які прийматимуться протягом цього періоду. Наприклад, на кошти реалізації таких
проектів впливатиме ціна сертифікатів CO2, спрогнозувати яку буде складно.
2
Насамперед ідеться про досягнення зниження викидів СО2.
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ційний фонд серед групи 15 найбільших європейських банків
за рівнем активів мав у своєму портфелі найвищу частку акцій підприємств, діяльність яких базується на викопних паливах, — близько 11 %. Для порівняння: найнижча частка таких
активів перебувала в індивідуальних інвесторів (у середньому 3,7 %), а найвища (11,4 %) — у власності держави. Остатнє
зумовлено тим, що в багатьох країнах підприємства з енергетичного сектора традиційно мають статус стратегічних, тому
значна частка їх акцій нерідко знаходилася в управлінні державного апарату. Загалом результати згаданого дослідження
засвідчили, що в інвестиційних портфелях аналізованих інституцій частка акцій (активів, які безпосередньо наражаються на
кредитний ризик, пов’язаний з «кліматичною» політикою) підприємств, діяльність котрих базується на викопних паливах,
є невисокою. Разом з тим значною (40–54 %) виявилася частка
акцій енергоємних підприємств (металургія, хімічна промисловість тощо)3.
Як політика подолання наслідків кліматичних змін впливатиме на вартість активів фінансового сектора? Існує кілька
основних напрямів впливу:
— поступове зниження у довгостроковій перспективі4 вартості активів, вкладених у підприємства, діяльність яких базується на викопних паливах;
— зростання вартості активів із сектора відновлюваних
джерел енергії;
— зміни вартості активів, вкладених в енергоємні підприємства залежно від джерел енергії і технологій, що використовуватимуться під час виробничого процесу. Можна сподіватися
на підвищення вартості активів тих підприємств, які переходитимуть на застосування прогресивних «зелених» технологій
3
Battiston S., Mandel A., Monasterolo I., Schutze F., Visentin G. A climate stress-test
of the financial system, 2016.
4
У короткостроковій перспективі вартість таких активів може наражатися на істотні коливання, особливо в реакції на впровадження нових «кліматичних рішень».
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та відновлювальних джерел енергії, і, навпаки, зниження, якщо
така трансформація не відбуватиметься;
— зміни залежно від політики енергоефективності вартості активів, вкладених в об’єкти ринку нерухомості. Вартість
останніх зростатиме або знижуватиметься відповідно до джерела енергії, що використовуватиметься для їх опалення та електрики;
— зміни вартості активів, вкладених в інші сектори економіки, залежно від джерел енергії і технологій, що використовуватимуться під час виробничого процесу, та рівня їх енергоефективності й енергозбереження.
Отже, реалізація політики подолання наслідків кліматичних
змін збільшуватиме нестабільність акцій на ринках, що впливатиме на функціонування фінансової системи в цілому.
У зв’язку з цим варто розвивати приклад польських державних енергетичних компаній, у тому числі найбільшої — PGE,
згадуваної вище. Де шукатимуть фінансування своїх капіталовкладень такі високоемісійні підприємства в умовах зростання серед міжнародних фінансових установ тенденції щодо «екологізації» їх активів? У такій ситуації доступними джерелами,
насамперед, будуть: власний капітал або залучення фінансування у банках з перевагою польського капіталу, особливо державного5.
Найбільші енергетичні компанії Польщі — PGE, Tauron,
Enea6 — це вертикально інтегровані холдинги, діяльність яких
охоплює всі сфери ринку — від видобутку вугілля, виробництва,
розподілу електроенергії та тепла до їх продажу. Найбільшим
акціонером всіх трьох компаній є держава. Аналіз вибраних фінансових показників свідчить про спад протягом остатніх трьох
5
На сьогодні 55 % активів польського банківського сектора перебувають у власності вітчизняних інвесторів. Вісім комерційних банків контролюються державою
(за Raport O Sytuacji Banków w 2017 r., Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, 2017).
6
За рівнем виробництва електроенергії: PGE (Polska Grupa Energetyczna) —
56,8 млрд кВт-год (33 % загального обсягу продукції в Польщі), Enea — 21млрд кВт-год
(12 %), Tauron — 18,4 млрд кВт-год (11 %).
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років інвестиційних видатків цих компаній, що є наслідком незадовільної динаміки операційних прибутків (рис. 1).
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Рис. 1. Операційний прибуток та інвестиційні видатки
трьох найбільших енергетичних компаній Польщі у 2015–2017 рр.
Джерело: власне опрацювання даних з порталу https://www.gkpge.pl/Relacjeinwestorskie/Dane-finansowe

Цілісності оцінювання додає аналіз коефіцієнта чистої
заборгованості компаній відносно рівня EBITDA за аналогічний
період (рис. 2):
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Рис. 2. Коефіцієнт чистої заборгованості відносно рівня EBITDA
трьох найбільших енергетичних компаній Польщі у 2015–2017 рр.
Джерело: власне опрацювання даних з порталу https://www.gkpge.pl/Relacjeinwestorskie/Dane-finansowe
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Здійснений аналіз фінансових показників найбільших на
польському ринку компаній, традиційних з погляду уживаних
технологій (таких, що базуються на видобутку і спалюванні вугілля), дає змогу спостерігати протягом остатніх трьох років разом зі зниженням видатків на інвестиції тенденцію до збільшення заборгованості, що перевищує темпи зростання економічної
ефективності. Отримані результати свідчать про те, що чиста
заборгованість деяких компаній є навіть вдвічі вищою від операційного прибутку, який вони здатні генерувати7. Це значно обмежує на далі їх можливості до боргового фінансування
своїх інвестиційних видатків на ринкових умовах.
Якщо фінансування з власного капіталу обмежене, то
де в такому разі ці високоемісійні енергетичні гіганти шукатимуть джерела фінансування? Експерти WiseEuropa стверджують, що це польські банки. Якщо це так, то всупереч згаданому
тренду, що панує серед міжнародних фінансових установ, які
зосереджуються на інвестиціях в розподільні мережі та енергетичні проекти з низькими показниками емісії СО2, польські
банки збільшуватимуть «вугільну» частку у своїх активах. За
оцінками експертів, відсоток боргу високоемісійних енергетичних холдингів в активах польського банківського сектора за такого сценарію може зрости до 15 %8, що відчутно перевищить
середню частку для європейських банків, яка за даними 2014 р.
становила близько 7 %9. Оцінюючи подібний розвиток подій
із середньострокової перспективи, слід зазначити, що така іс7
Слід звернути увагу на те, що запропонований показник дещо переоцінює інвестиційні можливості підприємства, пов’язані з рівнем його поточної заборгованості. Це випливає з використання EBITDA в знаменнику аналізованого показника, який належить
до категорії операційного прибутку до обчислення витрат, пов’язаних з амортизаційними відрахуваннями, сплатою відсотків та податків, і є вищим за чистий прибуток, що,
власне, є джерелом фінансування майбутніх інвестиційних видатків.
8
Bukowski M., Śniegocki A., Wetmańska Z., Wis-Bielewicz J., Klimatyczny efekt domina.
Ryzyka transformacyjne dla polskiego sektora finansowego, WiseEuropa — Fundacja
Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, Warszawa, 2018. — S. 23.
9
Battiston S., Mandel A., Monasterolo I., Schutze F., Visentin G. A climate stress-test
of the financial system, 2016.
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тотна частка в активах підприємств з низьким рівнем доданої
вартості може негативно вплинути на економічну ефективність
банків. Крім того, зросте ймовірність матеріалізації «кліматичного ризику», пов’язаного, наприклад, зі зростанням цін на
сертифікати CO210. Такий розвиток подій експерти WiseEuropa
називають «кліматичним ефектом доміно», що загрожує перенесенням ризиків діяльності високоемісійних підприємств
з енергетичного сектора на банківський. Залежно від того, наскільки суттєвою буде їх частка в активах банків (а також інших чинників), не можна виключати, що ризик для фінансової
системи набуватиме системного характеру, розповсюджуючись на реальний сектор економіки. Сильна взаємопов’язаність
учасників цього процесу є характерною ознакою фінансової
системи й одночасно джерелом виникнення системного ризику. Додатковий чинник — непропорційний розподіл ризику —
збільшуватиме таку небезпеку11. Результати дослідження групи авторів, які здійснили спробу оцінити вплив «кліматичного
ризику» на фінансову систему, застосовуючи методику стрестестів, засвідчили, що така взаємопов’язаність посилює наслідки його матеріалізації.
Стрес-тест, проведений для європейського банківського сектора, складався з двох етапів. На першому було оцінено прямі
втрати у вартості портфеля акцій банків унаслідок матеріалізації сценарію, що полягає у подвійній капіталізації «кліматично
вразливих» активів12. Такі втрати були незначними і становили
трохи більше 15 %. На другому етапі враховувався ефект «зараження» через пов’язані між собою банки на міжбанківському
ринку, що дало вдвічі вищий результат — 30 %.
10
У 2018 р. ціни сертифікатів CO2 зросли на близько 200 % і були найвищими
від моменту функціонування Системи торгівлі викидами ЄС (EU ETS).
11
Детальніше про системні ризики, наприклад, у: Wołoszczenko-Hołda Ł., Niedziółka
P. Agencje ratingowe a ryzyko systemowe // Społeczny kontekst ekonomii / red. J. Szlachta,
Zaleska M., Żukrowska K., Towalski R. — Oficyna Wydawnicza SGH, 2017.
12
Акцій підприємств, що здійснюють діяльність з видобутку паливно-енергетичних корисних копалин, енергоємних, житлово-комунального господарства, транспорту.
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Підтримуючи кліматичні ініціативи Паризького саміту
2015 р., Європейська економічна комісія (ЄЕК) ООН відзначила ключову роль реформи функціонування фінансової системи,
яка має скерувати приватний капітал на інвестиції, що сприятимуть реалізації принципів сталого розвитку. З цією метою
у грудні 2016 р. ЄЕК було створено робочу групу, яка у березні 2018 р. опублікувала План заходів: фінансування сталого
економічного розвитку (далі — План). Цей документ містить
низку пропозицій, що передбачають суттєві зміни у функціонуванні фінансової системи, а також визначення поняття «врівноважене фінансування» — процес прийняття інвестиційних
рішень, виходячи з екологічних та соціальних наслідків реалізації останніх у такій спосіб, щоб у довгостроковій перспективі
вони сприяли сталому розвитку.
План передбачає здійснення таких кроків13:
1) спрямування потоків капіталу на «врівноважене інвестування» з метою забезпечення сталого та інклюзивного розвитку;
2) керування фінансовими ризиками, зумовленими змінами клімату, виснаженням ресурсів, деградацією навколишнього середовища та суспільними негараздами;
3) підтримування прозорості й довгостроковості у фінансовій та економічній діяльності.
Інвестиційні потреби на шляху досягнення «кліматичних
цілей»14, визначених ЄС, дуже високі. Енергетичний сектор
найбільше за інших відчуватиме проблему із залученням капіталу на відповідному рівні. За оцінками експертів, різниця
13

Plan działania: finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego [Електронний
ресурс]. — 08.03.2018 r COM (2018) 97 final / Komisja Europejska. — Bruksela. — S. 2. —
Режим доступу : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018D
C0097&from=PL
14
Під «кліматичними цілями» мається на увазі базовий сценарій, запропонований в Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending
Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency [Електронний ресурс] / Commission Staff
Working Document, European Commission. — Brussels, 30.11.2016. — Режим доступу :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1483696687107&uri=CELEX:52016SC
0405#footnote34
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між потрібними для досягнення «кліматичних цілей» в наступній декаді щорічними вкладеннями в енергетичному секторі ЄС і поточним рівнем інвестицій лежить в інтервалі 100–
180 млрд євро15 (рис. 3).
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Щорічний рівень інвестицій протягом 2016–2030 рр., необхідний за оцінками
для досягнення «кліматичних цілей» у 2030 р.*, млрд євро
Щорічний рівень інвестицій протягом 2001–2015 рр., млрд євро

Рис. 3. «Інвестиційний розрив» пов’язаний з реалізацією проектів,
необхідних для досягнення «кліматичних цілей»
на підставі щорічних оцінок
Джерело: власне опрацювання даних з Restoring EU competitiveness 2016 (updated
version), The Projects Directorate and the Economics Department of the EIB, European
Investment Bank, 2016. — Р. 31.;
* — на підставі розрахунків ЄЕК щодо середньорічних інвестицій на теренах
країн ЄС-28 протягом 2016–2030 рр., доповнених оцінками Європейського
інвестиційного банку згідно зі сценарієм, який передбачає виконання всіх чинних законодавчих актів ЄС, а також прийняття зобов’язань щодо зниження
до 2030 р. емісії парникових газів на 40 % порівняно з 1990 р.

15

Згідно з інформацією, наданою експертами робочої групи в Плані, середньорічний розрив інвестицій у 2021–2030 рр. оцінюється на рівні 180 млрд євро (на підставі прогнозів моделі PRIMES, що використовуються ЄЕК для оцінки впливу пропозиції Директиви 2012/27/EU в справі підвищення енергоефективності). Plan działania:
finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. — S. 3.
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Для порівняння: такий «інвестиційний розрив»16, залежно
від оцінки його рівня, є у 3–6 разів вищий за частину бюджету
ЄС, яка останніми роками призначалася на фінансування «кліматичних програм» (рис. 4).
Частина загального бюджету ЄС, яка йде на фінансування
«кліматичних програм», млрд євро
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Рис. 4. Фінансування «кліматичних програм» із загального бюджету ЄС
Джерело: власне опрацювання даних ЄЕК (https://ec.europa.eu/clima/policies/
budget/mainstreaming_pl);
* — за оцінкою.

У 2014–2020 рр. частка фінансування «кліматичних програм» у загальному бюджеті ЄС становитиме в середньому
18,8 %, що відповідає прийнятим ЄЕК зобов’язанням17. Реформа
фінансової системи є необхідною для запевнення ефективно
функціонуючих фінансових механізмів, які б дали змогу покрити прогнозований в наступній декаді «інвестиційний роз16
«Інвестиційний розрив» (з англ. investment gap) — різниця між рівнем необхідних
і поточних інвестицій у бік перевищення потреб над фактичним станом.
17
ЄЕК зобов’язалася в перспективі (2014–2020 рр.) витрачати щороку на реалізацію
«кліматичних проектів» 20 % загального бюджету, а у 2021–2027 рр. — 25 % з цього джерела фінансування, тобто з кишені європейських платників податків (https://ec.europa.eu/
clima/policies/budget/mainstreaming_pl)
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рив» з метою реалізації всіх проектів, необхідних для досягнення «кліматичних цілей».
Саме на цьому концентрується запропонований ЄЕК у 2018 р.
план заходів щодо механізмів фінансування сталого розвитку.
Усвідомлюючи проблему, ЄЕК у рамках «Плану Юнкера» паралельно з опрацюванням реформи фінансової системи, яка
сприяє сталому розвиткові, запропонувала у 2015 р. новий механізм підтримки стратегічних інвестицій, у тому числі «кліматичних», — Європейський фонд стратегічних інвестицій
(ЄФСІ)18. Цей фонд, створений при Європейському інвестиційному банку, має забезпечувати фінансову підтримку та технічну допомогу для залучення приватних інвестицій, спираючись
на бюджетні гарантії ЄС. Згідно з остатніми планами (EFSI 2.0)
на фінансування проектів з цього фонду до 2020 р. планується
витратити 500 млрд євро (рис. 5).
Навіть при створенні додаткових механізмів фінансування
існуючий «інвестиційний розрив» є настільки істотним, що для
його покриття, окрім коштів з публічних фондів, необхідне широке залучення приватного капіталу.
Яке рішення пропонує група експертів ЄЕК у Плані? Загалом
документ містить 10 основних напрямів реалізації різного роду
ініціатив з метою підвищення капіталізації ринку «екологічних / зелених облігацій».
Становлення ринку «зелених» боргових цінних паперів почалося наприкінці першої декади XXI ст. Остатнім часом завдяки зростанню свідомості міжнародної спільноти щодо необхідності реалізації політики подолання кліматичних змін темпи
розвитку «екологічних облігацій» поволі набирають обертів
(рис. 6), проте на сьогодні (за нашими оцінками19) вони становлять лише близько 0,2 % світового ринку облігацій.
18

European Fund for Strategic Investments (EFSI) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.eib.org/en/efsi/index.htm
19
Оцінка станом на 2017 р. за даними з The Green Bond Market in Europe, 2018;
The Climate Bonds Initiative, 2018; Bruno Tissot; BIS statistics on international debt issuance,
BIS, 2018.
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Потрібний для осягнення
«кліматичних цілей»
обсяг інвестицій, млрд євро

Фінансування
із загального бюджету ЄС та ЄФСІ,
млрд євро
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Рис. 5. «Кліматичні видатки» з бюджету ЄС
та затвердженого фінансування з ЄФСІ порівняно з вартістю необхідних
інвестицій* для проектів в енергетичному секторі в 2016–2018 рр.
Джерело: власне опрацювання даних ЄЕК (https://ec.europa.eu/clima/policies/
budget/mainstreaming_pl); даних про затверджені проекти в енергетичному секторі (http://www.eib.org/en/projects/loan/sectors/index.htm); Restoring EU
competitiveness 2016 (updated version), the Projects Directorate and the Economics
Department of the EIB, European Investment Bank, 2016. — р. 31;
* — згідно з розрахунками ЄЕК щодо середньорічних інвестицій на теренах країн ЄС-28 протягом 2016–2030 рр., доповнених оцінками Європейського інвестиційного банку згідно зі сценарієм, якій передбачає виконання всіх чинних законодавчих актів ЄС, а також прийняття зобов’язань щодо зниження до 2030 р.
емісії парникових газів на 40 % порівняно з 1990 р.

Європейським емітентам належить 37 % світового ринку
«зелених облігацій» із загальною вартістю за період 2010 р. —
І кв. 2018 р. включно 141 млрд дол. США. У понад 60 % випадків емітентами цього типу боргових паперів у Європі є компанії з енергетичного сектора. Решта емісій належить до органів
місцевого самоврядування, державних та фінансових установ.
Емітенти з енергетичного сектора використовували близько
90 % надходжень з вкладених облігацій на реалізацію інвестицій в енергетичні проекти. Окрім цього, вони здійснювали інвестиції в проекти, пов’язані з експлуатацією будинків, водовідведенням та відходами20.
20

The Green Bond Market in Europe 2018; The Climate Bonds Initiative, 2018.
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Рис. 6. Вартість емісії «зелених облігацій» у світі у 2013–2018* рр.,
млрд дол. США
Джерело: власне опрацювання даних із порталів The Green Bond Market in Europe
2018 та The Climate Bonds Initiative, 2018; G20 Green Finance Study Group, July
2017;
* — за даними порталу www.climatebonds.net станом на 10.09.2018.

Вартість фінансування, залученого на ринку «зелених облігацій» в Європі за 8 років (див. рис. 6), становить близько
60 % щорічної потреби інвестиційних вкладень для досягнення «кліматичних цілей» у 2030 р. (див. рис. 3). Оскільки темпи
розвитку ринку «екологічних» боргових паперів є незадовільними для подолання існуючого «інвестиційного розриву», то,
аби змінити ситуацію, необхідно прискорити інституалізацію
останнього. План ЄЕК, націлений на реформування фінансової
системи в напрямі сприяння сталому розвитку, концентрується, власне, на таких аспектах інституалізації.
На цей час значно обмежують розвиток ринку «зелених облігацій» різні підходи до визначення того, які проекти може охоплювати фінансування такими борговими паперами. Суттєвим
залученням зобов’язань під «екологічні облігації» є скеровування такого капіталу на фінансування проектів, що сприяють
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сталому розвитку. Проблема полягає у тому, що на сьогодні не
існує єдиної класифікації останніх21. Це спричиняє непевність
на ринку, збільшує ризик і обмежує можливості його розвитку.
Саме тому найпершим кроком Плану ЄЕК є ініціатива щодо
систематизації проектів, які сприятимуть сталому розвитку
ринку.
Після створення єдиної системи класифікації проектів, під
які можна буде залучати «зелені» боргові папери, реалізуватиметься наступний напрям заходів — створення в ЄС стандартів
обігу «екологічних» фінансових продуктів («екологічних / зелених облігацій»). На першому етапі група технічних експертів
від «врівноваженого фінансування», створена в рамках ЄЕК,
залучаючи громадські консультації, здійснюватиме підготовку
стандартів для «екологічних облігацій». На другому — мають
бути сформовані вимоги до змісту проспекту емісії «екологічних облігацій» з метою забезпечити для майбутніх інвесторів
всього необхідного спектра інформації. Реалізація цих ініціатив із застосуванням поточних практик запланована на другий
квартал 2019 р.
Важливим технічним аспектом інституалізації ринку,
що сприятиме його розвитку й відображено у Плані, є розробка контрольних показників результативності «врівноважених
інвестицій». Останні відіграватимуть центральну роль у формуванні цін «екологічних облігацій» на фінансових ринках,
що своєю чергою впливатиме на процес прийняття інвесторами рішень щодо розміщення своїх активів. Традиційні показники сталого розвитку не дають повної картини щодо оцінки
ефективності реалізації таких інвестиційних проектів. З метою
уникнення явища «псевдоекологічного маркетингу» наголошується на необхідності більш ретельних та відповідних потребам сьогодення методів розрахунку показників сталого роз21

Емісія «зелених облігацій» за добровільним вибором може відбуватися, наприклад, на підставі стандартів: The ICMA Green Bond Principles, The LMA Green Loan
Principles або The Climate Bonds Standard by Climate Bonds Initiative.
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витку22. Методика показників низькоемісійності, наприклад,
має відображати відповідність цілям Паризької угоди. У рамках цього напряму Плану має бути ініціатива щодо гармонізації
контрольних показників для низькоемісійних підприємств на
базі спільної методики розрахунку впливу останніх на рівень
викидів СО2.
Наступні три ініціативи Плану стосуються діяльності
суб’єктів фінансового ринку, таких як рейтингові агенції, фінансовий консалтинг, інституційні інвестори та компанії з керування активами. У разі рейтингових агенцій і фінансового
консалтингу йдеться про інституалізацію їх ролі в процесі реформування фінансової системи у напрямі більш сприятливому сталому розвитку.
Посередники на фінансовому ринку у сфері надання консалтингових послуг зобов’язані враховувати інвестиційні цілі своїх клієнтів та готовність останніх до ризику при виборі й рекомендаціях відповідно до їхніх потреб фінансових продуктів23.
Проте при наданні преференцій клієнтам, пов’язаних з аспектами сталого розвитку (охороною навколишнього середовища,
соціальною політикою, корпоративним управлінням), у рамках таких послуг приділяється недостатня увага і це, на думку
експертів ЄЕК, має змінитися. Подібною є ситуація з рейтинговими агенціями. Їх послуги, тобто кредитні рейтинги та дослідження ринків, на думку експертів, мають більш повно враховувати чинники сталого розвитку. Відповідальним за аспекти
інституалізації ролі рейтингових агенцій у контексті реформи буде Європейський орган з нагляду за ринком цінних паперів (ESMA). У першій половині 2019 р. мають бути результати
аналізу існуючих практик щодо заходів, у яких аспекти сталого розвитку в той період враховувалися у кредитних рейтингах.
22

Plan działania: finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. — S. 8.
Директива про ринки фінансових інструментів (MiFID II) і Директива про дистрибуцію страхових продуктів ЄС зобов’язують інвестиційні компанії і страхових агентів до пропонування в рамках послуг фінансового консалтингу продуктів, що «відповідають» потребам клієнтів.
23
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За цей же період буде реалізуватися ініціатива, що полягає
у формалізації вимоги до агенцій при наданні кредитного рейтингу щодо включення, виявлення ними інформації, пов’язаної
з охороною навколишнього середовища, соціальною політикою, корпоративним управлінням.
Пам’ятаючи вислів «природа не терпить порожнечі», поки
експерти ЄЕК працюють над механізмами, що стимулюватимуть приплив інвестицій у кліматичні проекти, на ринку з приватної ініціативи виникають рішення, які пов’язують корисні
умови фінансування з показниками результативності осягнення цілей сталого розвитку. Міжнародна фінансова група ING
у грудні 2017 р. оголосила рішення про зростання ролі своєї політики стосовно «вугільних активів», але теж у ширшій підтримці ініціатив стосовно сприяння зниженню емісії СО2. Зокрема,
був запропонований механізм фінансування, який пов’язував
рівень процентної ставки за кредитом з результативністю
та рейтингом позичальника в досягненні цілей сталого розвитку. У 2017 р. Philips підписала угоду на нову позику в розмірі
1 млрд євро з процентною ставкою, пов’язаною з результативністю та рейтингом компанії в досягненні цілей сталого розвитку. ING є координатором цієї умови в аспектах, що стосуються сталого розвитку, у складі синдикату з 16 банків24. Якщо
рейтинг зростатиме, процентна ставка знижуватиметься, і навпаки. Показники сталого розвитку позичальника у цьому разі
оцінюються компанією Sustainalytics, провідним на сьогодні постачальником послуг у сфері досліджень і оцінок, пов’язаних
з охороною навколишнього середовища, соціальною політикою
та корпоративним управлінням.
Згідно з Планом ЄЕК, реформа фінансової системи має охоплювати й аспекти виконання інституційними інвесторами
та компаніями з керування активами у контексті правил ЄС
фідуціарного обов’язку щодо повноти врахування чинни24
За інформацією і сайту https://www.ing.com/Newsroom/All-news/ING-and-Philipscollaborate-on-sustainable-loan.htm. — Дата доступу: 10.09.2018.
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ків сталого розвитку при прийнятті рішень стосовно розміщення своїх активів. На думку експертів, поточні вимоги ЄС
до зобов’язань цих впливових суб’єктів фінансового ринку щодо включення чинників сталого розвитку та врахування пов’язаних з ними ризиків під час прийняття інвестиційних
рішень не є достатньо чіткими й узгодженими25. Внаслідок
цього таке явище, як їх відсутність або недостатнє врахування мають систематичний характер, у результаті чого індивідуальні інвестори позбавлені необхідної інформації при оцінюванні ефективності своїх інвестицій у часі й не враховують
можливих наслідків, наприклад матеріалізації «кліматичного
ризику».
Ініціативи ЄЕК інституалізації ринку «екологічних» облігацій охоплюють і такі сфери, як пруденційне регулювання,
принципи бухгалтерського обліку та корпоративного управління. Зважаючи на значні перспективи реформи в керуванні «врівноваженого фінансування», із запропонованих у цьому році в Плані ініціатив виникнуть численні нові регуляції.
Протягом остатніх 20 років людство неодноразово пересвідчувалося, що матеріалізація «кліматичних ризиків» є щоразу частіша. Цей тип ризику, як зазначалося вище, може нести
загрозу системного характеру для фінансової системи країни, континентів, світу в цілому. Все більше суб’єктів фінансового ринку усвідомлює цю небезпеку і реагує у відповідь, змінюючи свою стратегію розвитку в керуванні «врівноваженого
інвестування». Проте станом на сьогодні проблемою є значний
«інвестиційний розрив» між існуючими джерелами фінансування «зелених проектів» і потребами, що виникають з осягнення «кліматичних цілей». Запропоновані ЄЕК ініціативи
сприятимуть розвитку ринку «екологічних» облігацій, хоча наразі складно оцінити, наскільки істотними будуть припливи
приватного капіталу з цього джерела.
25
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Важливою особливістю сучасного етапу розвитку світового господарства є поширення та поглиблення інтеграційних процесів, що впливають на якісні й кількісні ознаки розвитку всіх форм міжнародних економічних відносин, у тому числі
й міжнародну торгівлю, яка являє собою сукупність зовнішньої
торгівлі товарами, послугами, продукцією інтелектуальної праці зі всіх країн світу. Важливе місце у структурі світової торгівлі
товарами займає продукція металургійної промисловості.
Питанням розвитку металургійної галузі присвячено праці С. Аптекаря, О. Амоші26, Ю. Макогона27, І. Ялдіна28,
26
Экономические проблемы черной металлургии Украины : моногр. / Под. общ.
ред. С.С. Аптекаря, А.И. Амоши. — Донецк : ДонГУЭТ, 2005. — 383 с.
27
Макогон Ю. Горно-металлургический комплекс Украины: мифы и реальность
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.zerkalo-nedeli.com.
28
Ялдін І.В. Передумови виникнення та сутність поняття «інтегрована структура
бізнесу» / І.В. Ялдін // Проблеми економіки. — 2010. — № 2. — С. 61–72.
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Д. Наумова29 та ін. Автори досліджують інвестиційні аспекти, напрями ресурсозбереження та державної підтримки, розкривають структурні особливості металургійної галузі України
тощо. Водночас поза увагою дослідників залишаються питання
перспектив розвитку вітчизняної металургійної галузі в умовах економічної інтеграції. Зосередження уваги на цих питаннях зумовлено залежністю вітчизняних виробників металопродукції від зовнішніх ринків, що вимагає подальших досліджень.
Метою дослідження є перспективи розвитку металургійної
галузі України в умовах економічної інтеграції.
Аналіз світового виробництва сталі свідчить про те, що сьогодні центр світової металургії розміщений в Азії. Частка країн азійського регіону у 2015 р. в обсягах світового виробництва
сталі становила 68,6 %, хоча у 2000 р. цей показник не перевищував і 40 %30 (табл. 1).
Це було зумовлено тим, що ще в останню чверть минулого сторіччя у країнах із ринковою економікою спостерігалися тенденції
щодо інноваційної перебудови металургійної галузі31. В її основу було покладено скорочення застарілих виробничих потужностей з випуску сталі та будівництво нових, більш компактних
виробництв32 для випуску кінцевої продукції з високою доданою вартістю. Поштовхом до цього стало прагнення індустріально розвинених країн до екологічно чистого виробництва33.
29
Наумов Д.Ю. Інвестиції в модернізацію металургійних підприємств України та їх
вплив на формування структури і якості кадрового потенціалу галузі / Д.Ю. Наумов //
Український соціум. — 2008. — № 4. — С. 71–86.
30
Steel Statistical Yearbook 2016 [Електронний ресурс] / World Steel Association. —
Режим доступу : https://www.worldsteel.org.
31
Лише в останні 10–15 років ХХ ст. у металургійній галузі США було ліквідовано
близько 30 % потужностей з виробництва сталі, Японії — 20, ФРН — понад 30 %. Коефіцієнт
вибуття морально та фізично зношених засобів виробництва становив 3 % на рік.
Питома вага капіталовкладень на відновлення основного капіталу збільшилася з 60 до 85 %.
32
Шевелев Л.Н. Мировая черная металлургия 1950–2000 гг. (реструктуризация,
качество, приватизация) / Л.Н. Щевелев. — М. : Изд-во «Машиностроение», 1999. —
214 с. — С. 35.
33
«Перенесення» металургійного виробництва у регіони, що розвиваються, зумовлено небажанням індустріально розвинених країн будувати дорогі очисні споруди.
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Таблиця 1
Світове виробництво сталі за регіонами у 2000–2015 рр., млн т
Регіон

2000 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Європа 28

193,4 210,2

198,7

139,4

172,9

177,8

168,6

166,3

169,3

166,1

Інші
європейські
країни

16,9

30,5

31,6

29,0

33,6

39,1

39,9

38,6

38,3

34,0

СНД

98,5

124,2

114,3

97,7

108,2

112,7

110,7

108,4

106,1

101,4

Північна
Америка

135,3 132,6

125,1

83,8

111,5

118,7

121,6

118,9

121,1

110,9

Південна
Америка

39,1

48,2

47,5

37,8

43,9

48,2

46,4

45,8

45,0

43,9

Африка

13,8

18,7

16,9

15,4

16,6

15,7

15,3

15,9

15,0

12,8

Близький
Схід

10,8

16,4

16,6

17,7

20,0

23,2

24,9

26,9

29,9

27,0

Азія

333,1 758,4

784,1

811,8

918,4

995,4

8,4

6,0

8,1

7,2

Океанія
Усього

7,8

8,8

848,9 1348,1 1343,4

1238,7

1026,8 1123,6 1139,7 1096,2
5,8

5,6

5,4

5,7

1433,4 1538,0 1560,1 1650,3 1670,1 1598,0

Джерело: складено за даними Steel Statistical Yearbook 2010; 2016 [Електронний
ресурс] / World Steel Association. — Режим доступу : https://www.worldsteel.org

Такі тенденції зумовили зростання металургійного виробництва у країнах, що розвиваються. Зокрема, Туреччина збільшила обсяги виробництва сталі з 1,5 млн т у 1974 р. до 31,5 млн т
у 2015 р., Бразилія — з 7,5 млн т до 33,3 млн т, Південна Корея —
з 1,9 млн т до 69,7 млн т, Індія — з 7,1 млн т до 89,0 млн т відповідно, Китай — з 92,6 млн т у 1994 р. до 803,8 млн т у 2015 р.
Крім того, у цих країнах зосереджені значні запаси високоякісної руди, дешева робоча сила та зростаючі ринки збуту. Їх металургійні виробництва побудовані переважно на новій тех-
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нологічній основі, мають прогресивну структуру виробництва
та відповідають світовим тенденціям розвитку34.
Понад 84,0 % сталі, що виробляється сьогодні у світі, припадає на одинадцять країн, серед яких Китай, Японія, Індія,
США, Росія, Південна Корея, Німеччина, Туреччина, Бразилія,
Україна та Італія. Безумовно, найпотужнішим сьогодні серед
них є Китай — 803,8 млн т сталі у 2015 р. Входить до цього списку й Україна, проте зі значно скромнішими результатами —
22,9 млн т35, хоча у 2007 р. обсяги виробництва сталі становили 42,8 млн т.
Серед одинадцяти найбільших країн-виробників металопродукції найбільшими експортерами є шість (табл. 2). Їх сумарна частка у світовому експорті металопродукції у 2015 р.
склала 68,8 %. Однозначним лідером у цьому списку є Китай
(111,6 млн т). Друге місце належить Японії (40,8 млн т). Україна
серед них посідає останнє — шосте місце (17,7 млн т, або 3,8 %,
світового експорту), хоча ще у 2007 р. вона була на третьому
з обсягами експорту (30,3 млн т, або 6,8 %, світового експорту).
Дані про динаміку міжнародної торгівлі свідчать, що за
останні півтора десятиліття експорт металопродукції у світі
зріс майже в 1,5 раза.
Серед найбільших країн-експортерів, які протягом останніх
п’ятнадцяти років суттєво збільшили обсяги експорту металопродукції виділяються країни азійського регіону. Зокрема, обсяги експорту з Китаю зросли у 2015 р. майже у 10 разів порівняно з аналогічним періодом 2000 р. — з 11,2 млн т до 111,6 млн т.
Обсяги експорту з Індії теж з кожним роком збільшувалися
й у 2015 р. становили 7,6 млн т, що у 2,4 раза більше, ніж за
аналогічний період 2000 р. Суттєво зросли обсяги експорту
з Японії та Південної Кореї — в 1,4 та 2,3 раза відповідно.
34

Венгер В.В. Конкуренція та конкуренти на регіональних ринках чорних металів /
В.В. Венгер, В.О. Точилін // Економіка і прогнозування. — 2013. — № 1. — С. 81–96. —
С. 84.
35
Steel Statistical Yearbook 2016 [Електронний ресурс] / World Steel Association. —
Режим доступу : https://www.worldsteel.org.
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Таблиця 2
Найбільші країни-експортери напівфабрикатів
та готового прокату у 2000–2015 рр., млн т
Регіон та країна

2000

2007

2008

Європа 28

127,3 161,8 158,7 112,9 134,7 145,5 139,8 134,6 140,2 140,0

Бельгія

21,8

22,1

21,2

12,8

15,1

16,4

14,4

13,8

14,2

15,2

Німеччина

24,6

29,8

28,6

20,8

25,3

26,4

25,8

24,2

24,8

25,1

Франція

17,4

18,2

17,1

12,0

14,1

14,2

16,6

14,2

14,9

14,0

Італія

11,7

17,9

18,0

12,7

15,3

17,1

17,9

16,4

17,3

16,5

Інші
європейські
країни

10,1

20,1

23,2

20,5

20,0

20,9

21,8

20,4

19,3

17,8

Туреччина

7,5

15,4

18,5

17,4

16,2

17,0

18,6

17,3

16,0

14,3

СНД

54,6

66,6

63,5

57,2

57,6

55,5

55,1

51,7

53,8

51,7

Російська
Федерація

27,5

29,4

28,4

27,6

27,4

24,7

26,7

23,6

28,1

29,7

Україна

22,3

30,3

28,6

23,9

25,2

25,9

24,1

24,7

21,5

17,7

Північна
Америка

17,3

22,4

25,6

18,1

24,2

25,5

24,7

24,1

23,8

20,1

США

6,2

9,8

11,9

9,2

11,8

13,3

13,5

12,5

11,9

10,0

Південна
Америка

13,4

13,8

11,7

11,0

10,7

13,0

11,2

9,4

11,1

14,6

Бразилія

9,6

10,4

9,1

8,6

8,9

10,8

9,7

8,1

9,8

13,7

Африка

5,6

5,0

3,9

3,4

3,8

3,6

2,8

2,5

2,9

2,5

Близький Схід

1,8

2,3

5,9

1,4

1,9

2,8

1,9

2,0

1,9

2,3

Азія

74,1

151,9 142,4 101,7 135,6 147,5 155,4 161,8 198,6 212,1

Китай

11,2

66,4

56,3

2009

23,9

2010

41,6

2011

47,9

2012

54,8

2013

61,5

2014

92,9

2015

111,6

Індія

3,2

6,6

7,5

5,5

6,7

8,9

8,2

10,1

10,4

7,6

Японія

28,5

35,6

36,9

33,3

42,9

40,6

41,4

42,5

41,3

40,8

Південна Корея

13,8

18,2

19,7

20,2

24,6

28,8

30,2

28,9

31,9

31,2

2,2

1,4

1,8

1,2

2,1

1,8

1,1

1,1

1,0

1,2

Океанія
Усього

306,5 445,3 436,9 327,5 390,8 416,3 413,8 407,5 452,7 462,4

Джерело: складено за даними Steel Statistical Yearbook 2010; 2016 [Електронний
ресурс] / World Steel Association. — Режим доступу : https://www.worldsteel.org
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Обсяг експорту з країн європейського регіону у 2015 р.
збільшився порівняно з аналогічним періодом 2000 р. несуттєво, всього лише трохи більше 9 %. Серед інших європейських
країн варто виділити Туреччину, яка протягом періоду, що аналізується, наростила обсяги експорту металопродукції майже
удвічі — з 7,5 млн т у 2000 р. до 14,3 млн т у 2015 р.
Експорт металопродукції з країни Північної Америки
протягом 2000–2015 рр. зріс майже на 18 %, або на 3,1 млн т.
Основним експортером у цьому регіоні традиційно є США
(10 млн т у 2015 р.). Обсяги експорту з Південної Америки
протягом періоду, що аналізується, скоротилися у 2015 р. на
1,2 млн т, або на 8,2 %.
Обсяги експорту металопродукції з країн Близького
Сходу зросли майже на 28 %, до 2,3 млн т. У країнах Океанії
обсяги експорту за аналогічний період, навпаки, скоротилися
з 2,2 млн т у 2000 р. до 1,2 млн у 2015 р.
Обсяги експорту з країн СНД (основними експортерами
тут є Росія та Україна) у 2015 р., хоч і не суттєво (5,3 %), проте зазнали скорочення і становили 51,7 млн т проти 54,6 млн т
у 2000 р. При цьому якщо Україна зменшила обсяги експорту
з 22,3 млн т у 2000 р. до 17,7 млн т у 2015 р., то Росія, навпаки,
дещо збільшила його — з 27,5 млн т до 29,7 млн т.
Основними імпортерами металопродукції традиційно
є азійський та європейський регіони. Серед країн європейського регіону у 2015 р. найбільшими імпортерами металопродукції
були Німеччина — 24,8 млн т, Італія — 19,9 млн т, Франція —
13,7 млн т та Іспанія — 8,9 млн т. Майже 78,0 % імпорту металопродукції серед інших європейських країн належить
Туреччині — 18,6 млн т (табл. 3).
Суттєве зростання ринку металопродукції у 2015 р. проти аналогічного періоду 2000 р. спостерігається в країнах африканського регіону (у 3,5 раза) та країнах Близького Сходу
(у 2,4 раза).
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Таблиця 3
Найбільші країни-імпортери напівфабрикатів
та готового прокату у 2000–2015 рр., млн т
Регіон та країна

2000

2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Європа 28

117,2 172,5 101,8 125,8 138,8 123,7 122,9 132,4 139,8

Німеччина

20,2

27,4

17,6

22,7

24,8

22,7

21,9

24,3

24,8

Франція

17,2

18,1

11,4

14,2

14,7

13,2

13,2

13,4

13,7

Італія

16,9

24,6

12,5

16,3

17,5

13,9

15,6

16,6

19,9

Іспанія

9,4

15,0

7,0

8,6

8,4

7,3

7,4

8,1

8,9

Інші
європейські
країни

12,0

20,7

15,1

18,6

15,5

16,6

19,5

19,0

24,0

Туреччина

7,3

13,5

10,2

10,7

10,3

11,5

14,4

13,4

18,6

СНД

5,4

16,8

11,4

12,9

15,4

16,8

16,5

16,1

11,3

Російська
Федерація

2,9

7,3

3,6

5,2

7,2

6,9

6,6

6,4

4,4

Білорусь

1,0

1,9

1,5

2,1

1,9

2,2

2,3

1,9

1,5

Казахстан

0,6

2,8

2,3

1,1

1,3

1,7

1,2

1,7

0,5

Україна

0,5

2,2

1,0

1,8

1,9

1,9

1,7

1,2

0,8

Північна
Америка

51,4

46,8

29,8

41,8

47,5

52,7

50,2

64,7

59,1

Канада

8,9

8,0

6,2

9,3

10,9

9,6

8,9

10,3

8,0

Мексика

5,5

6,8

4,8

6,7

6,8

9,2

8,1

9,1

10,0

США

35,2

27,7

15,3

22,5

26,6

30,9

29,8

41,4

36,5

Південна
Америка

5,2

9,1

8,1

14,8

13,5

12,7

14,3

15,0

14,2

Бразилія

0,9

1,6

2,3

5,9

3,8

3,8

3,7

3,9

3,2

Чилі

0,6

1,0

0,7

1,8

1,4

1,6

1,7

1,7

1,9

Колумбія

1,1

2,0

1,6

12,0

2,4

1,9

2,6

3,1

2,9

Перу

0,4

1,0

1,0

1,8

1,8

1,6

1,9

2,0

2,2

Африка

8,8

14,1

20,5

15,5

15,7

17,4

20,7

22,7

31,1

Алжир

1,5

3,0

5,5

3,6

3,9

4,7

5,1

5,9

6,3

Єгипет

2,4

2,2

5,6

3,3

2,5

3,6

4,2

6,1

7,9

29

Розділ 1. Макроекономічні аспекти розвитку національної економіки України …
Регіон та країна

2000

2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Нігерія

0,9

1,2

1,8

1,3

1,7

1,7

2,2

1,9

1,7

Близький Схід

12,2

31,4

30,5

33,9

33,8

33,6

27,1

28,8

29,1

Іран

3,9

12,2

9,1

9,6

8,6

5,6

3,1

4,4

5,1

Саудівська Аравія

1,7

4,9

3,4

5,2

6,2

8,1

6,7

6,7

6,5

ОАЕ

1,7

6,7

6,0

6,8

6,1

6,2

5,6

6,6

6,6

Азія

85,5 114,4 105,5 119,1 118,7 120,4 122,6 135,7 141,5

Китай

20,9

17,1

22,3

17,2

16,3

14,1

14,8

14,9

13,2

Індія

1,9

7,7

8,3

9,7

9,2

9,3

7,4

9,5

13,3

Індонезія

3,6

5,7

5,7

7,6

8,6

12,0

12,3

11,0

11,4

Японія

5,1

4,7

3,0

5,3

5,5

5,7

5,4

6,7

5,9

Південна Корея

11,4

26,2

20,3

24,8

22,8

20,4

19,0

22,4

21,7

Тайвань, Китай

13,0

9,2

6,5

8,5

7,5

7,5

7,8

8,8

7,5

Таїланд

6,5

9,8

9,0

12,3

12,5

15,2

15,9

15,1

14,6

Океанія

1,6

2,8

2,5

3,1

2,8

3,3

2,7

3,5

3,4

Усього

299,4 428,7 325,3 385,5 401,7 397,2 396,7 437,9 453,5

Джерело: складено за даними Steel Statistical Yearbook 2010; 2016 [Електронний
ресурс] / World Steel Association. — Режим доступу : https://www.worldsteel.org

Серед найбільших імпортерів країн азійського регіону у 2015 р. варто виділити Південну Корею — 21,7 млн т,
В’єтнам — 16,3 млн т, Таїланд — 14,6 млн т, Індію — 13,3 млн т
та Китай — 13,2 млн т тощо.
Зростання попиту металопродукції на всіх регіональних
ринках стимулювало збільшення обсягів вітчизняного виробництва, експорту напівфабрикатів і готового прокату протягом
2002–2007 рр. (рис. 1).
У структурі імпорту країни СНД у 2015 р. займали незначну
частку — близько 2,5 %. Частка України в загальносвітовому імпорті металопродукції у 2015 р. становила лише 0,2 %.
Найбільшим імпортером серед країн Північної Америки
є США — 36,5 млн т у 2015 р. Також досить ємні ринки мають
Мексика та Канада — 8,0 млн т та 10,0 млн т відповідно.
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Рис. 1. Обсяги вітчизняного виробництва
та експорту металопродукції у 2003–2015 рр.
Джерело: складено за даними: Виробництво основних видів промислової продукції за 2003–2015 рр. [Електронний ресурс] // Держстат України. — Режим
доступу : http://www.ukrstat.gov.ua; Недорогоцінні метали та вироби з них.
Експорт-імпорт товарів за країнами світу у 2003–2015 рр. [Електронний ресурс] // Держстат України. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Ринки країн Південної Америки значно менші порівняно
з ринками країн Північної Америки, проте мають хоч і не значну, однак позитивну динаміку. Зокрема, обсяги імпорту металопродукції у 2015 р. становили 14,2 млн т проти 5,2 млн т
у 2000 р.
Однак через світову фінансово-економічну кризу (2008–
2009 рр.), наслідком якої стало зниження попиту на світовому ринку металопродукції на 7,2 %, спостерігалося скорочення
обсягів світового виробництва сталі за аналогічний період на
8,1 %. Від такого спаду постраждала більшість металургійних
країн, проте найбільше з них — Україна. Зокрема, обсяги виробництва сталі та напівфабрикатів в Україні скоротилися на
30,7 % (з 43,7 млн т у 2007 р. до 30,3 млн т у 2009 р.), а експорт
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напівфабрикатів та готового прокату — на 20,2 % (з 28,2 млн т
у 2007 р. до 22,5 млн т у 2009 р.)36.
Також зниження обсягів вітчизняного виробництва металопродукції було викликано скороченням експорту до країн
азійського регіону, насамперед Китаю (рис. 2). Зокрема, вартісна частка експорту вітчизняної металопродукції до країн азійського регіону скоротилася на 23,0 відсоткових пункти (в. п.)
(з 55,6 % у 2003 р. до 32,6 % у 2015 р.). При цьому якщо у 2003 р.
до Китаю було експортовано 3,6 млн т вітчизняної металопродукції, то у 2015 р. цей показник (за виключенням феросплавів — 10,6 тис. т) дорівнював нулю.
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Рис. 2. Вартісна структура експорту вітчизняної металопродукції
за регіонами світу у 2003–2015 рр., %
Джерело: складено за даними: Недорогоцінні метали та вироби з них. Експортімпорт товарів за країнами світу у 2003–2015 рр. [Електронний ресурс] //
Держстат України. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

36

Венгер В.В. Структурні зміни у світовій торгівлі металопродукцією та їх вплив
на розвиток металургійної галузі України / В.В. Венгер, В.М. Осипов // Економіка і прогнозування. — 2016. — № 3. — С. 77–93. — С. 84.
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Досить перспективним ринком збуту вітчизняної металопродукції є країни європейського регіону. Так, якщо у 2003 р.
вартісна частка експорту вітчизняної металопродукції до країн
європейського регіону становила 19,8 % від загального обсягу,
то у 2015 р. цей показник зріс на 13,1 в. п. Таке зростання відбулося за рахунок збільшення обсягів експорту до таких країн європейського регіону, як Італія, Польща, Угорщина та Болгарія.
Це пояснюється тим, що через різну структуру виробництва металургійні заводи у цих країнах традиційно залежать від українських поставок залізної руди, коксу напівфабрикатів, що й зумовлює розвиток міжгалузевої торгівлі.
Містким був і ринок країн СНД. Зокрема, вартісна частка експорту вітчизняної металопродукції до країн цього регіону протягом 2003–2015 рр. зросла на 4,7 в. п. Основним споживачем вітчизняної металопродукції у цьому регіоні є Росія, її
частка у загальній вартісній структурі експорту до країн СНД
у 2015 р. становила 73,7 %, що на 5,6 в. п. більше порівняно
з аналогічним періодом 2003 р. Проте через військову агресію
Росії до України у найближчій перспективі очікується суттєве
скорочення торговельних потоків між ними.
Важливе значення для вітчизняних експортерів відіграють
країни африканського регіону. Так, протягом періоду, що аналізується, вартісна частка експорту до країн Африки зросла на
7,6 в. п. При цьому основними країнами африканського регіону, які суттєво збільшили споживання вітчизняної металопродукції, стали Єгипет та Алжир.
Привабливість американського ринку для вітчизняних виробників металопродукції пояснюється його високою ємністю. Проте ринок країн американського регіону, як власне й інших, є висококонкурентним й з огляду на суттєву відмінність
юридичних, регуляторних та технічних процедур вимагає від
українських експортерів значних зусиль, у тому числі певних
часових і фінансових ресурсів. Водночас, попри високу захищеність, політику просування власного експорту та захист націо-
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нального виробника, американські компанії зацікавлені у певних видах імпортованої сировини і комплектуючих, готової
продукції та послугах.
Висновки та пропозиції. Аналіз тенденцій, що розгорталися протягом останніх кількох десятиліть на світовому ринку металопродукції, свідчить про посилення конкуренції, наслідком
якої стала втрата вітчизняними виробниками основних ринків
збуту, особливо країн Близького Сходу та Америки. При цьому
основна причина таких втрат, на наш погляд, полягала в:
1) небажанні вітчизняних виробників здійснювати докорінну модернізацію виробничих потужностей. Підприємства проводили лише вибіркову модернізацію, зорієнтовану не стільки
на вдосконалення прокатного виробництва, випуск складніших і якісніших видів прокату або розвиток четвертого переділу, скільки на заміну морально й технічно застарілого обладнання для зменшення сировинної та енергетичної складових
у структурі собівартості продукції. Наслідком такої діяльності
стало те, що нині основними продуктовими групами у структурі експорту вітчизняної металопродукції є напівфабрикати та готовий прокат. Це призводить до посилення структурної невідповідності металургійного виробництва внутрішнім
потребам економіки країни та надзвичайно високої залежності
від збуту власної продукції на ринках інших країн;
2) низькому попиті на внутрішньому ринку. На наш погляд, саме розширення внутрішнього ринку металопродукції
має стати основним фактором у розвитку металургійної галузі України. Досягти цього можна за рахунок розроблення та реалізації масштабних інфраструктурних проектів, зокрема відновлення вітчизняного металофонду37, більша частина якого
перебуває зараз у зношеному стані. Певне зростання попиту на
металопродукцію вітчизняного виробництва можуть забезпечити також сільське господарство, деревообробна промисло37
На думку експертів, для заміни зношеного металофонду країни необхідно близько 400 млн т прокату.
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вість, будівництво доріг, мала механізація побуту, сфера послуг
тощо.
Для вирішення зазначених проблем наразі необхідно чітко усвідомити, що без впровадження у виробництво металопродукції новітніх технологій і прогресивного устаткування
вітчизняні виробники продовжуватимуть втрачати властиві
для них регіональні ринки металопродукції.
Тому подальша політика інтеграційного розвитку металургійної галузі України має формуватися з урахуванням повної модернізації існуючих виробничих потужностей шляхом
їх технічного і технологічного переозброєння з метою випуску нових видів металопродукції з високою доданою вартістю.
При цьому основним орієнтиром для вітчизняних виробників
(при розширенні та збереженні на якісно новому рівні існуючих експортних позицій) має стати внутрішній ринок.
Реалізація запропонованих заходів можлива за умови формування якісно нової взаємодії органів державної влади з власниками металургійних підприємств та провідними науковими
організаціями щодо розроблення комплексної програми розвитку й модернізації підприємств металургійної галузі з урахуванням стратегічних перспектив розвитку національної економіки в цілому.
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ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Деіндустріалізація вітчизняної економіки суттєво
звужує перспективи України збудувати заможне суспільство
[5]. Серед основних чинників деградації промислового виробництва ключовими є фінансово-інвестиційні та інноваційнотехнологічні. Особливості їх впливу на виробничу сферу зумовлені, зокрема, безконтрольним відкриттям внутрішнього
ринку і стрімким завоюванням іноземною продукцією домінуючих позицій на ньому з самого початку трансформаційних
перетворень в Україні. У країну доволі швидко були перенесені споживчі практики розвинених країн на тлі неспроможності
власного виробництва до їх задоволення.
Насичення внутрішнього товарного ринку та відкриття перед населенням доступу до матеріальних благ сучасної західної
цивілізації, яких не було за часів адміністративно-планової економіки, на фоні відсутності у громадян, з одного боку, виваженої і раціональної культури споживання, а з другого — високої
продуктивності та відповідального ставлення до праці, зацікавленості у самовдосконаленні та підвищенні свого професійного
рівня, сформували низку суперечливих ефектів, які чималою
мірою вплинули і на інституційні деформації, і на формування
соціальної невдоволеності та соціальних конфліктів. У населення швидко розвинулася «жага» до споживацтва, не підкріплена такою ж «жагою» до ефективної праці. У заможних верств,
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представників вищих щаблів влади і бізнесу це перетворилось
на демонстративне, клептократичне, «елітне» споживання, відкрите хизування своїми матеріальними статками. У середніх
і малозабезпечених верств це посилило відчуття власної бідності, нерівності й соціальної невдоволеності через бажання
володіти іноземними матеріальними благами і неспроможністю їх придбати.
Випереджаюче формування завищених споживчих запитів
і культу споживацтва на тлі низькопродуктивного виробництва призвело до чималих проблем у фінансовій сфері загалом
та інвестиційній зокрема. Не лише у населення, але й у влади,
як зазначає В. Геєць, сформувався «стереотип поведінки споживання не за ресурсами і життя не за коштами» [2, 8]. Досить
поширеним став міф про те, що добробут населення розвинених країн забезпечується завдяки постійному життю у борг.
На державному рівні ці стереотипи трансформувались не в політику розвитку виробництва, а в політику постійних запозичень коштів на покриття дефіциту бюджету. Формування ж самого бюджету відбувалося виходячи не з реально отриманих
результатів економічної діяльності, не із запитів на модернізацію виробничого базису країни, а з «роздутих» потреб на споживання як у формі соціальної підтримки населення, так і у вигляді безпосередньо державного споживання38.
На тлі деградуючої економіки, намагаючись підтримувати
уже звичний для себе рівень споживання, українська держава потрапила у «борговий зашморг» перед зарубіжними позичальниками, коли левова частка нових запозичень спрямовується на покриття зобов’язань за старими, решта — знову таки
на підтримку споживання і соціальні зобов’язання держави,
а не на розвиток виробництва. При цьому рівень обслуговування боргу за рахунок бюджету зростає, а реальна дохідна база
38

На 1 січня 2016 р. державний і гарантований державою борг виріс до 79,4% ВВП
проти 12% у 2007 р., перевищивши безпековий поріг у 40–60%, а обслуговування держборгу зросло до 16,8% доходів бюджету [3, 5–6].
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останнього звужується внаслідок постійної стагнації виробництва. Водночас міжнародні донори надання своїх позик супроводжують вимогами, реалізація яких урядом часто відверто негативно відображається на суспільних настроях, оскільки має
наслідком звуження соціальних гарантій населенню та його
збідніння. Зрештою, затягування «боргового зашморгу» часто
закінчувалося в Україні неможливістю держави вчасно обслуговувати свої боргові зобов’язання, що призводило до неодноразової реструктуризації боргу на жорстких і мало прийнятних, проте практично безальтернативних для України умовах
кредиторів.
Умови останньої реструктуризації державного боргу, проведеної у 2015 р., за образним висновком експертів, являють собою «міну уповільненої дії» з точки зору збереження стабільності та зростання економіки України. По суті, політика життя
у борг в Україні на тлі нехтування урядом проблемами модернізації та підвищення продуктивності виробництва фактично «стерилізує» економічне зростання у наступні десять років, причому як з причин відсутності вказаної модернізації, так
і через зазначені умови міжнародних кредиторів, що нівелює її
результати у разі, якщо ця модернізація все ж таки відбуватиметься39.
Для населення споживання понад власні ресурси і життя у борг особливо характерно проявилося у поширенні споживчого кредитування. Його обсяги були зіставні із рівнем
кредитування переробної промисловості40. Ураховуючи те,
39

Більш детально див. [1, 25].
На кінець 2010 р. обсяги споживчих кредитів становили 122,9 млрд грн, тоді
як кредити у переробну промисловість — 121,5 млрд грн (або 98 % від обсягу перших),
причому довгострокові споживчі кредити населенню (на строк понад 5 років) були для
банків значно привабливішими, ніж аналогічні кредити переробній промисловості —
обсяг перших становив 67,5 млрд грн й у 3,5 раза перевищував обсяг останніх. У 2013 р.
ситуація була аналогічна — споживчих кредитів було надано 137,3 млрд грн, кредитів
у переробну промисловість — 135,9 млрд грн, довгострокових споживчих кредитів —
38,9 млрд грн, або у 2,3 раза більше, ніж у переробну промисловість (Див.: Бюлетень
НБУ. — 2011. — № 2. — С. 124, 130; Бюлетень НБУ. — 2014. — № 2. — С. 146, 150). На кі40
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що споживчі кредити надавалися на непродовольчі високотехнологічні товари тривалого використання, причому переважно
іноземного походження (автомобілі, побутова техніка й електроніка, засоби зв’язку), можна стверджувати, що такі кредити
стали для вітчизняних галузей переробки суттєвим чинником
їх пригнічення, а для іноземної продукції — механізмом прискореного просування на внутрішній ринок, що не могло не
позначитись на посиленні сировинного ухилу вітчизняної промисловості.
Корпоративний нефінансовий сектор економіки не став винятком у веденні своєї діяльності за рахунок боргів. За останнє
десятиліття, за спостереженнями В. Зимовця та Н. Шелудько,
його борг стрімко нарощувався: якщо у 2005 р. він майже не
перевищував власний капітал, то до 2016 р. співвідношення між цими показниками (боргова залежність) сягнуло 4,37,
що перевищує «нормальний» для країн з емерджентними економіками рівень понад утричі. З одного боку, це стало результатом скорочення протягом 2013–2015 рр. власного капіталу
підприємств більш ніж на 500 млрд грн (на 30 %) унаслідок
їх хронічної збитковості, припинення господарської діяльності та втрати державою контролю над частиною території
країни [4]. Причому причинами збитковості стала і надмірна
присутність на внутрішньому ринку іноземних компаній, і неспроможність вітчизняних виробників протистояти їм через
власну технологічну відсталість та відсутність ресурсів на модернізацію. Саме тому, з другого боку, для ведення своєї діяльності за таких умов відбулося стрімке зростання боргів піднець лютого 2017 р. ситуація змінилась: рівень споживчого кредитування знизився вдвічі порівняно з кредитуванням переробної промисловості (102,4 проти 201,3 млрд грн),
але довгострокове споживче кредитування все ж таки перевищувало аналогічне кредитування промисловості у 1,4 раза (див. грошово-кредитну статистику НБУ: https://
bank.gov.ua/files/3.3-Loans.xls). Причини такої зміни слід шукати зовсім не у втраті населенням бажання до надмірного споживання, а скоріше у багатократному зростанні комунальних тарифів протягом 2015–2016 рр. і вимушеному перегляді домашніми господарствами напрямів своїх витрат.
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приємств у номінальному вимірі майже на 2 трлн грн через
застосування насамперед сурогатних форм боргового фінансування, таких як кредиторська заборгованість на тлі стагнації банківського кредитування і його високої вартості для позичальників.
Надвисока боргова залежність, незначна роль банків у фінансуванні та нагромадженні капіталу поряд із поширенням
тіньової діяльності й офшорних схем виведення коштів з країни, як підсумовують В. Зимовець та Н. Шелудько, є ознаками
деформованої «квазіринкової» фінансової моделі ведення бізнесу в Україні. Вона утворилась внаслідок деформацій інституційної системи та системи прав власності як її ключової складової. У цьому контексті це проявляється, по-перше, у слабкому
захисті прав кредиторів та, по-друге, у недовірі до банківської
системи41. У разі банкрутства суб’єктів ризики втрати кредиторами капіталу в Україні на порядок вищі, ніж у розвинених країнах. Саме тому невирішеність проблем захисту прав власності
паралізує кредитні відносини та є основною причиною нарощування сурогатних боргів.
Водночас високий рівень недовіри до банківської системи не
дає змоги змінити суб’єктам цю форму боргового фінансування на банківське кредитування. Заходи держави до так званого «очищення» банківського сектора і виведення неплатоспроможних банків з ринку лише посилили цю недовіру, оскільки за
офіційними намірами оздоровити фінансову сферу досить часто проступали неофіційні приватні інтереси влади та провладного олігархічного бізнесу здійснити в такий спосіб черговий
переділ власності й капіталу в країні. Протягом 2015–2016 рр.
НБУ було припинено діяльність 87 банків. Здебільшого за мов41
Зокрема, за даними Всесвітнього банку, станом на червень 2016 р. в Україні за завершенням процедур банкрутства суб’єктів кредиторам відшкодовувалось у середньому 7,5 % суми вкладених ними коштів, тоді як у Норвегії та Японії — 92 %, Великій
Британії — 88,6 %, Німеччині — 84,4 %, США — 78,6 %, Польщі — 60,6 %. Див.: Doing
business: Resolving Insolvency [Електронний ресурс] // The World Bank Group. — Режим
доступу : http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/resolving-insolvency
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чазної згоди високопосадовців, а інколи й за їхнього прямого
сприяння, власники вивели з ліквідованих банків коштів на загальну суму близько 300 млрд грн. Водночас з цієї суми близько 270 млрд грн — це кошти підприємств на поточних рахунках [6].
Утвердження у суспільстві пріоритету поточного споживання над відкладеним інвестиційним безпосередньо позначилось на відтворювальних процесах у виробництві.
Незадовільний рівень захисту прав інвесторів зробили інвестиції у виробництво непривабливими для бізнесу, а рівень валового нагромадження основного капіталу наднизьким. Криза
відтворення набула рис перманентності й стійкого поглиблення, що підтверджується постійно наростаючим рівнем зносу основних засобів в економіці та промисловості і зрештою
може обернутися повним колапсом економіки уже в найближчій перспективі.
Формування галузевої структури інвестицій вказує на поглиблення сировинної експортної спеціалізації вітчизняної
економіки — переходу від переважно індустріально-аграрної
до аграрної спеціалізації42. Водночас проблема переорієнтації
інвестицій на користь високотехнологічних галузей глибокої
переробки пов’язана не лише із винайденням додаткових обсягів ресурсів і зниженням ризиків інвесторів, але й, по-перше,
із зміною джерельної бази інвестицій, а по друге, із суттєвим
розширенням внутрішнього споживчого ринку цієї продукції
насамперед за рахунок відмови не стільки від аналогічної іноземної, що на ньому домінує, скільки від сформованого споживчого стереотипу щодо віддання переваги іноземній, а не
вітчизняній продукції.
42
Протягом 2001–2016 рр. частка сільського господарства у загальних обсягах інвестицій в економіці зросла майже втричі, з 5 до 13,8 %, промисловості — зменшилась
з 42 до 33 %. У самій промисловості найбільшою у цей період залишалась частка виробництва харчових продуктів — близько 16 % загального обсягу інвестицій галузі, зросла частка металургії з 10 до 13 %, при незмінно малій частці галузей машинобудування — близько 6 %.
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У структурі джерел інвестицій превалюють власні кошти підприємств43. Тому за наявних обмежень ринку галузева
структура виробництва залишатиметься незмінною, оскільки
підприємства вкладають кошти в підтримку і розвиток, як правило, свого основного виду діяльності, особливо враховуючи
значний дефіцит інвестиційних ресурсів, високі ризики інвестування у незнайомі для себе сфери діяльності, а також існуючий неформальний жорсткий поділ ринку між конкуруючими
олігархічними бізнес-групами.
Ця обставина обтяжується особливостями банківського інвестиційного кредитування — інсайдерським кредитуванням,
наданням позик виключно компаніям і підприємствам, що належать власникам самих банків [7]. Це стосується не лише
приватних, але і державних банків. Останні надають позики
виключно тим компаніям (як державним, так і приватним),
що прямо чи опосередковано контролюються (у власних інтересах) вищою державною бюрократією і представниками провладної олігархії. Для комерційних банків кредитування інсайдерів стало одним із основних напрямів їх діяльності, а для
третини проблемних банків, про які йшлося вище, за висновками НБУ, таке кредитування було єдиною метою діяльності.
Вони «висмоктували» депозити з населення і спрямовували
їх на підтримку бізнесу своїх власників. Частка інсайдерських
кредитів загалом наближається до 80 % загального обсягу кредитів як державних, так і комерційних банків, а в окремих банках 100 % кредитного портфелю було розподілено між компаніями, пов’язаними з їх власниками. Подібні банки здебільшого
були і залишаються структурними одиницями вітчизняних
олігархічних бізнес-груп, а такий спосіб отримання ними фінансових ресурсів можна розглядати як форму інституційного пристосування до діяльності в умовах надвисоких політич43

Протягом 2010–2015 рр. частка власних коштів підприємств зросла з 62 до 70 %,
державного та місцевого бюджетів перебувала в межах 9 %, частка кредитів банків зменшилася майже вдвічі, з 13 до 7 %, а іноземних інвесторів не перевищувала 3 %.
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них та економічних ризиків і слабкого захисту прав власності
в країні.
Для пересічних суб’єктів господарювання можливості отримання банківських позик де-юре існують, але де-факто відсутні. Саме тому «чистка» банківського сектора в зазначених інституційних умовах не матиме тих наслідків, які офіційно
декларувалися владою і пов’язувалися із підвищенням стійкості банківської системи та відновленням кредитування економіки, а навпаки, звузить забезпеченість суб’єктів кредитними
ресурсами, що наочно уже спостерігається у вигляді як зменшення частки кредитів у структурі джерел інвестицій протягом
2014–2017 рр., так і їх недоступністю для абсолютної більшості суб’єктів господарювання при надлишку вільних кредитних
ресурсів на ринку.
Особливостями прямого іноземного інвестування в Україні,
сформованими внаслідок інституційних деформацій та високих ризиків ведення господарської діяльності, є:
1) переважання інвестицій від іноземних контрагентів вітчизняних компаній, пов’язаних з ними прямо чи опосередковано через структуру власності й зареєстрованих у країнах
з офшорними юрисдикціями44;
2) переважання інвестицій у торгівлю та фінансову діяльність над інвестиціями у промисловість у їх видовій структурі
та порівняно із сумарною часткою цих секторів у видовій структурі всіх капітальних інвестицій в Україні45, що вказує на під44
Офшорний Кіпр став найбільшим інвестором в Україну, його кошти становили
чверть (25,7 %) усього обсягу ПІІ за 1994–2017 рр. Він використовується вітчизняним
бізнесом, з одного боку, у схемах приховування і виведення прибутків з України, а з другого — для їх реінвестування в Україну.
45
Найбільший накопичений з 1994 р. обсяг ПІІ у країні був зафіксований на початку 2014 р. — 53,7 млрд дол. США. Факт воєнної агресії до України з боку Російської
Федерації, а також трикратна девальвація національної валюти у зазначений рік зумовили суттєве зростання воєнно-політичних та валютно-курсових ризиків ведення бізнесу, виведення іноземними власниками інвестованих коштів і скорочення протягом
наступних трьох років обсягів ПІІ на 30 % — до 37,6 млрд дол. США на початок 2017 р.
У промисловості обсяги ПІІ скоротились найбільше порівняно з іншими видами діяль-
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вищену мотивацію іноземних інвесторів розвивати саме торговельну і фінансову сфери, а не виробництво для закріплення
домінуючого положення іноземної продукції на внутрішньому
ринку;
3) використання окремими країнами-сусідами, зокрема
Російською Федерацією, своїх інвестицій в Україну як інструмента дестабілізації економічної та політичної ситуації, придбання (пряме чи опосередковане) ключових стратегічних активів країни, зокрема в енергетиці й промисловості, підкупу
окремих представників державної бюрократії та політичної еліти для отримання при одночасному застосуванні воєнного тиску спочатку економічного, а згодом і політичного контролю над
державою46.
Тому подібні тенденції у іноземному інвестуванні в Україні
не слід однозначно оцінювати як фактор прогресу і розвитку її
економіки та виробництва. Навпаки, за наявної інституційної
ності майже вдвічі, з 17,6 до 9,5 млрд дол., тоді як у торгівлі на 20 %, з 6,8 до 5,5 млрд
дол., а у фінансовій діяльності на 15 %, з 12,3 до 10,3 млрд дол. У результаті частка промисловості у структурі ПІІ зменшилась з 42,2 % на початок 2010 р. до 25,4 % на початок
2017 р., а частки торгівлі та фінансової діяльності, навпаки, зросли з 11,1 до 14,6 % та з 23
до 27,4 % відповідно, що зробило останню найбільшим акцептором іноземних інвестицій в економіці. У загальній видовій структурі капітальних інвестицій внесок торгівлі
й фінансової діяльності був значно скромнішим, ніж у видовій структурі іноземних інвестицій, а протягом зазначеного періоду він навіть зменшився, склавши у 2016 р. відповідно 7,7 та 2,3 %.
46
За річним обсягом прямих іноземних інвестицій в Україну у 2016 р. першу позицію посіла Російська Федерація, що не може не насторожувати, ураховуючи факт воєнної агресії РФ до нашої країни та можливість суттєвого неформального впливу російського політичного керівництва на діяльність своїх суб’єктів як всередині країни, так
і за кордоном. Сума російських інвестицій у цей рік становила маже 1,7 млрд дол., або
37,8 %, загального обсягу річних ПІІ, тоді як другу позицію зайняв Кіпр зі значно скромнішою часткою 9,7 %. Слід зазначити, що 90 % обсягу російських інвестицій в Україну
припало на фінансову діяльність, а саме банківський сектор. У результаті частка російського капіталу в активах банківської системи України зросла за останні два з половиною роки понад тричі, з 12 % у червні 2014 р. до 40 % у грудні 2016 р. (Див.: Доповідь
Ілларіонова: Керівництво Нацбанку обвалило гривню, збільшило частку російських
банків, збільшило держборг і дозволило Януковичу приховати активи [Електронний
ресурс] // Гордон. — 2017. — 10 травня. — Режим доступу : http://gordonua.com/ukr/
publications/dopovid-illarionova-kerivnitstvonatsbanku-obrushilo-grivnju-zbilshilo-chastkurosijskih-bankiv-zbilshiv-derzhborg-idozvolilo-janukovichu-prihovati-aktivi-176269.html).
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специфіки вони значною мірою можуть розцінюватись як фактор стримування розвитку і навіть деградації. З одного боку,
віддання переваги іноземними інвесторами вкладанню коштів
у торгівлю і фінансову діяльність порівняно з промисловістю
закріплює домінування культу споживацтва, причому продукції іноземного походження, і культу життя у борг через випереджаюче розширення фінансового сектора порівняно з виробничим і пріоритетного підтримування споживчого кредитування
населення на тлі відсутності інвестиційного кредитування виробництва. З другого боку, суттєва частина іноземних інвестицій використовується окремими країнами-інвесторами для
отримання не стільки економічних вигод, скільки досягнення
політичних цілей, які суперечать цілям розвитку українського
суспільства загалом.
У результаті деструктивних трансформацій у системі прав
власності й зумовленого ними переважання поточного споживання над інвестиційним на тлі поширення західних споживчих
практик та збереження низької культури виробництва і якості
управління ним відбулося не лише інвестиційне «виснаження»
економіки, але й, що більш важливо, набуття нею неспроможності до відтворення на інноваційній основі. Це ключова ознака інноваційно-технологічних особливостей деіндустріалізації
країни.
Успадкований від колишнього СРСР високий рівень освіченості населення виявився незатребуваним у процесах переділу
власності й не став перешкодою для формування олігархічного
капіталу, що згодом дало поштовх до руйнації і деградації освітнього потенціалу країни, оскільки мотиваційна основа його
формування була суттєво підірвана несправедливим розподілом власності й великим розшаруванням суспільства за рівнем
статків. Освіта і високий рівень освіченості перестали бути для
пересічної людини головним фактором високих статків, гарантії отримання високооплачуваної роботи за фахом, соціальної
і моральної задоволеності своїм життям. Відповідно спромож-
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ність економічної системи до генерування та імплементації інновацій суттєво послабшала.
Ще одним не менш важливим чинником такого послаблення виявилася непристосованість системи організації вітчизняної науки до нових умов господарювання — до потреб як нових
власників підприємств, так і до запитів ринку на інноваційні
товари й послуги. Пам’ятаючи, що інновації розглядаються підприємцем насамперед як джерело отримання прибутків за умови, якщо інші джерела відсутні або себе вичерпали, слід зазначити, що незахищеність і розмитість прав власності в Україні
призвели до появи феномену перманентного генерування
джерел прибутків, пов’язаних не з впровадженням інновацій,
а з переділом власності й національного багатства країни47.
Крім того, довільне маніпулювання владою правами пересічних громадян зумовило дискримінаційний перерозподіл
доходів країни від більшості населення на користь «олігархічної» і владної меншості, що стало ще одним «неінноваційним»
і практично невичерпним джерелом прибутків останніх.
Інноваційна складова розвитку українського суспільства виявилась де-факто нівельованою насамперед інституційно-політичними чинниками, тому, як зазначає В. Геєць, комерціалізації соціуму на інноваційних засадах не відбулося [2, 8]. Замість
цього держава запропонувала населенню малоефективну і надмірну порівняно зі своїми фінансовими можливостями систему
соціального захисту для згладжування відповідних негативних
наслідків трансформації відносин власності й несправедливого
перерозподілу багатства країни.

47
Свідченням цього є той факт, що витрати підприємств України на інновації становили, зокрема, у 2015 р. лише 0,56 % їх загальних витрат на виробництво продукції (13,8 млрд грн проти 2,45 трлн грн), а у загальній кількості підприємств лише 17,3 %
з них займалися інноваційною діяльністю (Див.: Діяльність суб’єктів господарювання
у 2015 році : ст. зб. / Держстат України. — К., 2016. — 455 с. — С. 80; Наукова та інноваційна діяльність України. 2015 рік : ст. зб. / Держстат України. — К., 2016. — 257 с. —
С. 139).
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У результаті відбулась патерналізація значної частини суспільства замість формування у нього поведінкових настроїв
до професійного самовираження, творчої самореалізації та комерціалізації своїх навичок і умінь для вирішення власних матеріальних та соціальних проблем. Це лише зміцнило існуючу
неефективну інституційну конструкцію організації державної
влади та системи відносин власності. Саме підміна комерціалізації соціуму на його соціальний захист, за висновком В. Гейця,
стала головною помилкою реформ з усіма їх негативними наслідками для населення країни.
Відповідно науково-технічна та інноваційна діяльність
в Україні перестала розглядатися державою і бізнесом як основна умова розвитку економіки та добробуту суспільства48.
Проте, як свідчить практика успішних країн, саме ця умова
є і залишатиметься у майбутньому чи не найважливішою для
ревіталізації виробництва та економіки загалом. Зазначимо,
що iнноваційно-технологічне забезпечення промислового
комплексу має здійснюватися відповідно до основних напрямів формування нового технологічного укладу і запитів українського суспільства. Ефективність такого забезпечення значною
мірою залежить від сприятливого інституційного та макроекономічного середовища і ринкової кон’юнктури, які мають створити у суб’єктів відповідну мотивацію до проведення власних
досліджень та розробок. У цьому сенсі першочерговими з боку
держави мають стати такі заходи:
— формування повноцінної цілісної національної інноваційної системи, окремі елементи якої сьогодні існують, але ізольовані один від одного; розбудова і державна підтримка діяльності суб’єктів інноваційної інфраструктури — технопарків,
48
Саме тому наукоємність ВВП (витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт до ВВП) в Україні одна з найнижчих у світі й постійно скорочується. У 2015 р.
вона становила 0,62 % проти 0,99 % у 2005 р., тоді як у ЄС28 — 2,03 % (2014 р.), а в окремих розвинених країнах була значно вища, зокрема у Південній Кореї (4,15 %), Японії
(3,47 %), Фінляндії (3,17 % ), Німеччині (2,87 %), США (2,81 %) (Див.: Наукова та інноваційна діяльність України. 2015 рік : ст. зб. — С. 130, 132).
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технополісів, бізнес-інкубаторів, наукоградів, науково-технологічних центрів, фондів венчурного інвестування;
— створення і організація роботи єдиного державного експертно-прогнозного органу для оцінки перспектив науково-технологічного розвитку та визначення його пріоритетів,
формування відповідної інноваційно-технологічної політики
і координації діяльності органів державного управління щодо
її реалізації;
— перегляд підходів до формування структури досліджень
та розробок у промисловості, оскільки на сьогодні у ній переважають дослідження, що здійснюються для потреб галузей
важкої індустрії, зокрема металургії, тоді як у світі вони орієнтуються переважно на сферу високих технологій і створення
наукомістких продуктів на стику різних галузей знань;
— повне покриття державою витрат на проведення
фундаментальних досліджень державних та приватних науково-дослідних установ і суб’єктів виробництва за пріоритетними напрямами на начальних етапах; запровадження
змішаного, за участю приватного бізнесу, фінансування прикладних досліджень і розробок; надання державного фінансування на прикладні розробки на умовах державного замовлення, конкурсного відбору виконавців та обов’язковості
подальшого впровадження цих розробок; підготовка за державним замовленням менеджерів з комерціалізації наукових
розробок;
— запровадження економічних механізмів стимулювання інноваційної діяльності суб’єктів та впровадження інновацій у виробництво. Серед них: зменшення оподатковуваного
прибутку на розмір витрат на НДДКР; запровадження плаваючих ставок податку на прибуток залежно від розміру витрат суб’єктів на власні НДДКР, придбання нових технологій
та обладнання відносно обсягів реалізованої продукції або від
частки інноваційної продукції у загальному обсязі; звільнення
підприємств від сплати ПДВ за продукти, які є об’єктами інте-
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лектуальної власності; звільнення від митних платежів імпорту обладнання та матеріалів, що використовуються у проведенні НДДКР; надання підприємствам державних безпроцентних
позик на придбання і освоєння сертифікованих інноваційних
продуктів, безкоштовних ліцензій на промислове освоєння інтелектуальної власності, що належить державі й створена за рахунок її коштів;
— створення умов для інтеграції державних наукових установ чи їх окремих підрозділів із виробничими структурами,
об’єднаних спільним ринком, з подальшим утворенням науково-виробничих комплексів та застосуванням державного замовлення на їх продукцію. Це дасть змогу зменшити гостроту
проблеми охорони та передачі інтелектуальної власності, сертифікації інноваційної продукції, підвищити ефективність використання результатів НДДКР та наблизити дослідницьку діяльність до конкретних запитів ринку. Інтеграція можлива
шляхом часткової приватизації науково-дослідних установ через їх корпоратизацію і передачу на пільгових умовах частини
акцій у власність великих виробничих компаній або взаємного обміну акціями між ними при збереженні за державою контрольного чи блокуючого пакета перших.
У здійснені технологічного переоснащення виробництва доцільно на перших етапах, ураховуючи вкрай низький рівень фінансового забезпечення науково-дослідницької сфери і незадовільну роботу щодо доведення науково-технічних розробок до
практичного втілення у виробництво, прийняти як основну модель так званої «наздоганяючої модернізації», в основу якої покладено технологічні запозичення. Україні не слід, як свідчить
досвід нових індустріальних країн, нехтувати можливостями
технологічних запозичень і розраховувати лише на власні інновації. У цьому разі, не впадаючи у крайнощі, слід зупинитись
на золотій середині — використовувати переваги технологічних запозичень й одночасно просувати власні готові до впровадження науково-технологічні розробки.
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Важливим питанням у проведенні ефективних структурних змін і технологічної модернізації є регулювання й активізація процесів вертикальної інтеграції виробництва. Наявність
в Україні великих інтегрованих структур, насамперед у високотехнологічних секторах, сприятиме підвищенню стійкості
вітчизняних підприємств в умовах загострення міжнародної
конкуренції.
Формування великих інтегрованих структур має супроводжуватись одночасним створенням ємких ринків для їх продукції. Без цього інтеграція буде неефективна або взагалі унеможливлена. Тому стимулююча функція держави у цьому разі
має полягати, з одного боку, у створенні відповідних організаційно-правових і фінансових умов для консолідації виробництва, а з другого — у формуванні значного попиту на продукцію
інтегрованих компаній. Створення ємких ринків на продукцію
останніх може відбутись як мінімум у два способи. По-перше,
шляхом штучного створення нових ринків через застосування
державного замовлення на певні види продукції. По-друге, введенням захисних заходів для доступу на внутрішній ринок аналогічних іноземних товарів через квотування їх обсягів або застосування до них протекціоністських імпортних мит.
Для підвищення доступності для споживачів створеної за
державним замовленням капіталомісткої продукції доцільно
активніше застосовувати лізингові схеми її реалізації. Зокрема,
у складі згаданих державних корпоративних об’єднань можливим є створення спеціалізованих лізингових компаній, що працюватимуть у відповідних секторах ринку.
Переструктурування промислового виробництва у бік
суттєвого зростання його високотехнологічної складової
має супроводжуватися активізацією інвестиційної діяльності суб’єктів та винайденням і ними, і державою резервів
для збільшення обсягів інвестиційних ресурсів. Інвестиційна
стратегія індустріальних перетворень має базуватися на таких
напрямах:
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— створення умов для зростання обсягів власних коштів
підприємств та їх використання на інвестиційні цілі;
— розширення обсягів державного інвестування пріоритетних сфер;
— перегляд державної політики залучення прямих іноземних інвестицій;
— створення грошово-кредитного механізму довгострокового інвестиційного кредитування;
— створення механізму міжгалузевого перетікання капіталу із сировинних і низько технологічних секторів у переробні
високотехнологічні.
Стимулювання збільшення власних коштів підприємств доцільно здійснювати за рахунок запровадження таких податкових преференцій, як інвестиційний податковий кредит, інвестиційна податкова пільга та інвестиційна податкова премія49.
Крім того, для підвищення активності підприємств у здійсненні ними власних досліджень і розробок варто застосовувати
податкове стимулювання. Можливим є введення регресивного оподаткування прибутку залежно від приросту витрат на
НДДКР порівняно з попереднім податковим періодом. Аби запобігти зловживанню цією пільгою, слід періодично зіставляти
її надання із результативністю НДДКР.
Розширення обсягів державного інвестування пріоритетних сфер може відбутись за кількома напрямами. По-перше,
доцільно переглянути структуру видатків бюджету й винайти
можливість збільшення капітальних видатків за рахунок ревізії діючих державних програм, скорочення витрат на державне
49
Суть інвестиційного податкового кредиту полягає у зменшенні податкових
зобов’язань з податку на прибуток на певний період на суму здійснених суб’єктом інвестицій у модернізацію та розширення виробництва із поверненням цього кредиту
в майбутніх податкових періодах. Інвестиційна податкова пільга полягає у зменшенні
зобов’язань зі сплати податку на прибуток на суму здійснених підприємством інвестицій у модернізацію діючих чи створення нових виробництв без стягування у майбутніх
податкових періодах цієї суми. Інвестиційна податкова премія — одноразове, погоджене з податковим органом зменшення зобов’язання з податку на прибуток на суму, що перевищує згадані інвестиційні витрати суб’єктів.
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управління і запровадження граничних норм витрат на нього.
По-друге, збільшення капітальних видатків повинно відбутись,
з одного боку, у частині надання підтримки проектам у пріоритетних сферах, з другого — у частині збільшення фінансування
витрат у тих сферах, які споживатимуть продукцію, вироблену за результатами реалізації цих проектів. Надання державної підтримки доцільно здійснювати на зворотній основі через спеціально створений державний банк розвитку. По-третє,
слід винайти додаткові джерела для збільшення доходів бюджету та їх спрямування на інвестиційні цілі. У цьому зв’язку варто звернути увагу на питання детінізації та деофшоризації економіки.
Багатомільярдним джерелом державних інвестиційних ресурсів у пріоритетних секторах промисловості мають стати
як внутрішні, так і зовнішні державні запозичення, зокрема
у вигляді середньо- і довгострокових ОВДП. Залучення коштів має здійснюватися виключно під інвестиційні цілі для реалізації дібраних на конкурсних засадах інвестиційних проектів. Повинен складатися і регулярно переглядатися відповідний
державний реєстр проектів і визначатися сума коштів для їх реалізації, що будуть залучатися через механізм ОВДП.
Розширення пропозиції інвестиційних ресурсів в економіці не повинно відбуватись лише завдяки нарощуванню бюджетних витрат держави. Важливо зорієнтувати на інвестиційні цілі банківське кредитування і збільшити пропозицію
довгострокових кредитних коштів на прийнятних для бізнесу
умовах. Розв’язання цього завдання слід пов’язувати зі створенням українського банку розвитку та збільшенням впливу Національного банку України на інвестиційні процеси.
Зокрема, доцільно передбачити можливість залучення НБУ до
кредитування банку розвитку.
Слід переглянути державну політику щодо залучення прямих іноземних інвестицій. Серед основних її напрямів має стати створення преференційних умов для великих (стратегічних)
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іноземних інвесторів, представлених насамперед провідними
світовими технологічними лідерами, при спрямуванні ними інвестицій у створення на території України підприємств у пріоритетних сферах промисловості. Преференції слід надавати
залежно від обсягу інвестицій, рівня локалізації виробництва
всередині країни, розміру часток продукції, що буде спрямовуватися на внутрішній ринок та експорт, рівня інноваційності
й технологічної складності продукції.
Слід створити спеціальний інститут державного інвестиційного уповноваженого для залучення особливо великих іноземних інвестицій від провідних світових компаній. Такі уповноважені мають виконувати функцію адміністративного супроводу
і юридичного захисту індивідуально кожного великого іноземного інвестора. Цей інститут організаційно може бути створений у вигляді окремого органу державної влади зі спеціальним
статусом або структурного підрозділу існуючих міністерств
і відомств економічного профілю.
Заходи міжгалузевого перетікання капіталу із низькотехнологічних у високотехнологічні сектори, разом зі збільшенням
державного інвестування та запровадженням стимулів для банків, мають також передбачати застосування відповідних податкових преференцій. Останні полягають у диференційованому
оподаткуванні прибутку і доданої вартості як з погляду різних
ставок податків, так і різних умов їх сплати залежно від рівня
пріоритетності виду діяльності й темпів приросту продукції.
Разом з тим у критичних для вітчизняної промисловості
умовах необхідно більше використовувати можливості внутрішнього ринку не тільки як споживача промислової продукції, а і як важливого чинника розвитку інших галузей та сфер
економіки. Для цього доцільно нормативно закріпити необхідність забезпечити потреби різних сфер господарського комплексу України за рахунок продукції вітчизняних підприємств.
Для цілей відродження промисловості слід налагодити ефективну координацію діяльності різних гілок влади. Має бути
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створений відповідний структурний підрозділ у системі державного управління, ураховуючи доцільність поєднання ним
функції підтримки інвестицій та інновацій з функцією забезпечення розвитку промисловості. Загалом запропоновані заходи інвестиційно-інноваційної підтримки суб’єктів дадуть змогу відродити промисловість України на сучасній технологічній
основі.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ
ТА УПРАВЛІННЯ ВЕНЧУРНИМ КАПІТАЛОМ
ЯК ПЕРСПЕКТИВНИМ ФІНАНСОВИМ
ІНСТИТУТОМ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Модернізація економіки України передбачає активізацію інноваційних процесів, застосування передових технологій та забезпечення сталого економічного зростання. Значною
мірою розв’язання цього завдання залежить від можливості й уміння використовувати сучасні фінансові інструменти
та механізми залучення у високотехнологічну сферу економіки позабюджетних інвестицій. Джерелами фінансового забезпечення економічної модернізації і реформування є державні
фінанси, кредитні кошти фінансово-кредитних установ, фінансові кошти населення, внутрішні та зовнішні інвестиції.
У розвинених країнах світу модернізація виробництва зазвичай здійснюється за рахунок заощаджень населення,
що вкладаються на фондовому ринку через таких інституційних інвесторів, як, наприклад, інститути спільного інвестування, пенсійні фонди. В Україні заощадження концентруються
переважно у банківській системі або зберігаються населенням
у готівковій формі й не працюють на ринок [1, 18].
Разом з тим слід зазначити, що інноваційний розвиток країни забезпечується не лише шляхом збільшення фінансування,
а й через структурні зрушення (застосування нових технологій,
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методів і джерел інвестування, часткову модифікацію, а інколи
й повну зміну інститутів та інституцій). Адже інституції — це
не просто «правила гри», які накладають обмеження на припустимий вибір дій, як зазначає Д. Норт [2]. З позиції інноваційної економіки їх призначення — створювати стійкі й ефективні
механізми вибору рішень у будь-яких конфліктах інтересів під
час венчурного інвестування. Ефективний інститут венчурного інвестування — це такий інститут, що забезпечує розподіл
благ відповідно до переговорної сили венчурних агентів та відносної цінності ресурсів, які залучено до контрактних відносин ризикового підприємництва. Це підтверджує думку про те,
що умовою ефективного фінансового забезпечення інноваційної діяльності є спроможність фінансових інститутів забезпечити стабільність виконання зобов’язань і контрактів.
У зв’язку з цим виникає потреба у формуванні ефективного
інституційного середовища інноваційної діяльності, для якого
буде характерна сукупність організаційних форм, правил, методів контролю та форм поведінки інститутів венчурного інвестування інноваційної діяльності, що визначатиметься умовами існування суспільства, розвитком фінансових інтересів
і суспільних відносин. Інноваційний розвиток досить чутливий до фінансового забезпечення. Важливим є не лише розмір інвестування, а й гнучкість фінансових ринків, можливість
«переходу» капіталів між різними його сегментами, наявність
венчурних фондів і «бізнес-ангелів» (індивідуальні інвестори).
Тому для України буде корисно вивчати досвід економічно розвинутих держав, у яких механізм венчурного інвестування вже
давно апробований та підтвердив свою дієвість щодо залучення грошових коштів у інноваційний бізнес.
Термін «венчурний капітал» (з англ. venture — ризиковий,
сміливий) в економічній сфері трактують як «ризикове починання». Дещо іншим є розуміння цієї категорії у великому економічному словнику. Останній тлумачить венчурний капітал
як «ризиковий капітал, принципово нову форму фінансуван-
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ня комерціалізації техніко-технологічних нововведень… форму, яка відрізняється від традиційного бюджетного фінансування, банківського кредитування, так як капітал інвестується
безповоротно. За такої форми фінансування зацікавленість інвестора полягає в отриманні прав на всі новації як запатентовані, так і безпатентні (“ноу-хау”), а також в засновницькому
прибутку від інкорпорування венчурних компаній, які досягли
успіху» [3, 402].
Виходячи з предмета дослідження, ми розглядатимемо венчурний капітал як інститут, що сприяє інноватизації економіки
країни, впливає на створення нових робочих місць, пришвидшує розвиток високотехнологічного виробництва та націлює
на виготовлення підприємцями-новаторами нових високоякісних продуктів / послуг. Інститут венчурного капіталу ми розуміємо як інститут, для якого характерні свої норми і нормативи,
умови та принципи інвестування й кредитування, особливості
й порядок формування доходів, нагромаджень, фондів. Цей інститут інноваційної економіки може впливати на проінвестований інноваційний процес ризикового підприємництва шляхом різного роду фінансових стимулів та санкцій.
Отже, можемо дійти висновку про те, що венчурний капітал є інвестиційним ресурсом, що забезпечує інноваційну
економіку коштами, та інститутом зі своїми нормами, правилами і нормативами, умовами та принципами інвестування.
Макроекономічна роль інституту венчурного капіталу полягає
в активізації інноваційних процесів і прискоренні інституціональних трансформацій економіки, сприянні реалізації високотехнологічних проектів.
Цілком правомірним є розгляд венчурного інвестування
[4, 112–121] крізь призму інституціоналізації, адже в розвинутих країнах світу інститути венчурного інвестування вже
набули ознак зрілості. Основними серед них є такі: функціональна якість інститутів, що на етапі становлення економіки інноваційного типу полягає в утворенні принципово но-
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вих взаємозв’язків і взаємодії між інноваторами, новаторами
та інвесторами; здатність через норми формального права заохочувати економічних агентів до венчурної діяльності; спроможність норм поведінки до самовідтворення у часі (норми
поведінки венчурних інвесторів відтворюються системою висококваліфікованої професійної освіти спеціалістів сфери економіки); здатність норм поведінки до відтворення у просторі
(останніми роками посилилася експансія інститутів венчурного інвестування США, країн ЄС); здійснення впливу на інституційне середовище. Розвиток інституту венчурного капіталу перебуває під впливом змін усіх компонентів інституційної
системи: структури формалізованих і неформальних правил
поведінки; організаційної структури соціуму [5, 196], інноваційної інфраструктури.
Сутність венчурного капіталу як інституту визначається не
тільки особливостями його існування, але й рівнем розвитку
та інтенсивністю інноваційних процесів в економіці, масштабами участі в них держави, рівнем професійної культури та ментальності суспільства. З цих причин контроль за формуванням
правил і норм є визначальним чинником інноваційно-інвестиційного розвитку будь-якої країни. Втрата такого контролю веде
до виникнення нестійких фінансових інститутів-установ, які задають змінний характер розвитку інноваційної моделі економіки, що ми, зокрема, можемо спостерігати сьогодні й в Україні.
Уряд, своєю чергою, як визначальний та основний інститут має
контролювати виникнення і становлення нових правил господарювання. Інституціоналізація венчурного капіталу призвела
до появи у світовій господарській практиці таких організаційних форм венчурного інвестування: пряме, спільне, участь у незалежних венчурних фондах [6, 72], венчурних хабах.
Відмінність українського венчурного інвестування полягає
в такому:
— практично відсутні стартові «вливання» та вкладення в інновації (в Україні це переважно інвестиції в розвиток компаній);
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— основними сферами венчурного інвестування є будівництво, переробка сільськогосподарської продукції, роздрібна
торгівля, харчова промисловість;
— учасниками фондів є лише юридичні особи (у світовій
практиці співучасниками є пенсійні фонди, страхові компанії,
приватні особи) [7, 241].
Досвід розвинутих країн світу свідчить про те, що інститут венчурного капіталу може формуватися за рахунок коштів
формального і неформального секторів, які взаємодоповнюють один одного. Тому ми здійснимо спробу представити перспективну інфраструктуру венчурного інвестування економіки
України інноваційного типу з ефективними та дієвими інститутами (рис. 1).
Ця інфраструктура враховує існуючі особливості, притаманні економіці України, а саме: достатньо велика кількість
вільних тіньових фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, які могли б бути залученні до інноваційного розвитку країни [1, 22]. Зазначенні на рис. 1 різновиди інститутів венчурного
інвестування можуть доповнюватися участю іноземних інвесторів через різні форми їх взаємодії з суб’єктами економіки інноваційного типу. До функцій, які притаманні досліджуваним
інститутам, можна зарахувати такі: організацію ефективного
розміщення фінансових ресурсів, що передбачає приплив капіталу до реального сектора; можливість диверсифікації портфелів інвестицій [8, 14]; узгодження і взаємовигідність дій різних суб’єктів фінансового сектора з протилежними інтересами.
Функції кожного інституту, який може брати участь у формуванні фінансових ресурсів економіки інноваційного типу, підпорядковуються її цілям та завданням. Що ж стосується їх дій,
то вони регламентуються чинним законодавством України.
Еволюція вказаних в інфраструктурі інститутів венчурного інвестування можлива та потрібна відповідно до умов і часу,
у яких вони функціонують. Цей факт підтверджують українські
науковці В. Базилевич та В. Осецький. На їхню думку, еволюція
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Джерела інституту венчурного капіталу
формального сектора
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Бюджетні фонди

«Вічнозелені» фонди

Інституційні фінансові
інвестори (пенсійні фонди,
страхові компанії)

Національні та комерційні банки
Спеціалізовані фонди з підтримки
малих фірм, що працюють
у науково-технічній сфері

Фірми венчурного
капіталу/фонди
венчурного капіталу

Нефінансові компанії

Інституційні
компанії/фонди
Інститути венчурного інвестування
економіки інноваційного типу

Неформальний офіційний сектор

Неформальний тіньовий сектор

Гранти
Приватні інвестори
типу тіньових «бізнес-ангелів»:

Джерела інституту венчурного капіталу неформального
офіційного та тіньового секторів

Кошти спонсорів
Кошти дарчих фондів
Пожертви меценатів

—
—
—
—

тіньовий ангел-охоронець;
тіньовий ангел-підприємець;
тіньовий операційний ангел;
тіньовий ангел-всезнайко
(від авторів)

Кошти бізнес-інкубаторів
Приватні кошти, що надаються в борг
Особисті заощадження підприємця
Кошти офіційних бізнес-агентів («білі комірці»)
Особисті кошти рідних, друзів і знайомих
Кошти спеціалізованих фондів з підтримки науки, інновацій, розвитку технологій
Кошти дослідних інститутів, університетів, конструкторських бюро
та інших науково-технічних установ

Рис. 1. Потенційна інфраструктура венчурного інвестування
економіки України інноваційного типу (складено авторами на основі
власних напрацювань та джерел [6, 72–73; 10, 23–27; 1, 15–24; 11–12])
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інститутів інноваційного розвитку — це «природний спосіб реалізації інституційних змін під час еволюційно-генетичного
розвитку, в якому неформальні інститути набувають формального статусу. Еволюційне накопичення нових інституційних
елементів утворює нову інституційну систему як певного типу
субординованої сукупності інститутів» [9, 25]. Вчені зазначають, що системні фінансові інновації є передумовою мобілізації виробничого потенціалу розвитку, властивого структурно-технологічним інноваціям. Тому інституційний потенціал
і фінансові інновації, орієнтовані на підвищення ефективності
наявних фінансових інститутів, є факторами активізації структурних та технологічних змін в економіці [9, 27–28].
Всі перелічені на рис. 1 джерела інвестицій наявні в певному обсязі у венчурному бізнесі будь-якої країни. Однак венчурне інвестування в різних державах має свої особливості,
що пов’язано зі специфікою господарського механізму, фінансової сфери та законодавчого регулювання [6, 73].
Так, у США великими промисловими корпораціями використовуються три основні організаційні форми ризикових капіталовкладень: безпосереднє інвестування створення малих
інноваційних фірм; заснування дочірнього венчурного фонду за рахунок коштів корпорацій; входження як партнера з обмеженою відповідальністю у венчурні фонди, які створюються
і управляються професіоналами ризикових капіталовкладень.
Разом з тим найстабільнішим американським джерелом ризикового капіталу є пенсійні фонди, що сьогодні становить 50 %.
Важливу роль для розширення венчурних операцій пенсійних
фондів відіграє і система заохочень з боку міністерства праці США та програми штатів і муніципалітетів. У кінці ХХ ст.
у США виник, а в ХХІ ст. посів передові позиції, новий тип корпорацій — «творчий», в яких працівники займаються інтелектуальною діяльністю. Персонал у них має більшу свободу прийняття рішень, ніж у звичайній ієрархічній корпорації. Багато
таких об’єднань засновано підприємцями-новаторами, які сво-
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го часу були підтримані венчурним капіталом. На сучасному
етапі 15 із 20 найбагатших людей США є власниками таких компаній. Серед них: засновник «Майкрософт» Б. Гейтс, що володіє
21 % акцій компанії, загальна ринкова вартість яких оцінюється у $ 82 млрд; С. Кейз, що володіє значним пакетом акцій компанії «Америка-он-лайн» ($ 27 млрд) [13, 110].
Результативність і ефективність інституту венчурного капіталу в постіндустріальних країнах зумовила численні спроби його трансплантації до інших інституційних середовищ.
Дослідження отриманих результатів засвідчили, що адаптація
інституту венчурного капіталу до умов країн-реципієнтів відбувається по-різному [5, 197]. Так, у Німеччині та Франції інститут венчурного капіталу зазнав свого часу суттєвих змін
та асимілювався інституційним середовищем як якісно інший
інститут. Крім пенсійних фондів, корпорацій та «бізнес-ангелів», у інвестуванні ризикових проектів беруть участь державні установи, комерційні та клірингові банки, університети.
У Великій Британії імплантований інститут венчурного капіталу був сприйнятий інституційним середовищем практично без
змін. У зв’язку з цим його представники швидко посіли належне місце в структурі інноваційної економіки країни. У Японії
інститут венчурного капіталу за тією моделлю, що притаманна
США, взагалі не був сприйнятий інституційним середовищем,
незважаючи на державні заходи підтримки щодо його адаптації. У цій країні провідне місце у формуванні венчурного капіталу належить транснаціональній корпорації (ТНК) і фінансово-промисловим групам (ФПГ). Це пояснюється тим, що для
Японії історично характерним є традиційний принцип перехресного інвестування інноваційних проектів [14, 95].
Надати пояснення феномену «нееквіфінальності процесів»
розвитку інституту венчурного капіталу в різних країнах можна саме з позиції інституціональної теорії. Це обґрунтування
стає можливим завдяки принципу конгруентності формальних і неформальних інститутів в єдиному інституційному полі.
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Саме виходячи з цього принципу стає зрозуміло, що результат
імпорту інституту венчурного капіталу залежить від його сумісності з вже діючими в країні-реципієнті інститутами та від
ефективності інституту узгодження. Останній має дві важливі інституції: гармонізацію формальних норм (зокрема, імпортованих та чинних), що є рутинною справою й регламентується відповідними правилами; взаємоузгодження формальних
та неформальних норм, для якого притаманна робота з методологічною невизначеністю і типовими правилами узгодження
таких норм, які на сьогодні відсутні в Україні [5, 197]. Таким чином, аналіз джерел формування венчурного капіталу в різних
країнах свідчить про їх широку базу, що дає змогу акумулювати
кошти підприємств практично всіх типів власності.
Вивчення та аналіз формування інституту венчурного капіталу в Україні свідчить про те, що його джерела мають свої особливості. Основним інвестором українських венчурних фондів
є Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). Також
важливим джерелом венчурного капіталу є інвестиційні кошти
закордонних компаній. Світовий досвід свідчить, що істотний внесок у венчурне фінансування здійснюють інвестиційні
та пенсійні фонди. В Україні зазначені інститути, згідно з чинним законодавством, не можуть інвестувати у венчурні фонди.
Це істотно скорочує потенційну інвестиційну базу для венчурних інвестицій. По суті, джерелами фінансування венчурних
фондів в Україні сьогодні можуть бути або кошти українських
ФПГ, або закордонних інвесторів [6, 77].
Вважаємо за доцільне звернути увагу на наявність в Україні
ще одного потенційного інвестора з великими фінансовими ресурсами. Це неформальний тіньовий сектор зі своїми інститутами-інвесторами типу тіньових «бізнес-ангелів» (див. рис. 1).
Позитивний і негативний вплив тіньового сектора відчуває
й венчурне підприємництво. Несприятливий у тому, що високі показники рівня тінізації економіки створюють негативний
імідж соціально-економічного, політичного характеру перед
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закордонними інвесторами (як наслідок — відтік інвестицій
та небажання подальшого співробітництва); позитивний —
можливість вливання тіньових фінансових ресурсів до ризикового підприємництва.
Сьогодні, за різними методами підрахунку, рівень тіньової
економіки складає 40–60 % [10, 22]. А це означає, що в тіньовому
секторі є індивідууми, які володіють великими тіньовими капіталами, контролюють їх та можуть інвестувати у перспективні
бізнес-справи й прибуткові бізнес-проекти офіційного сектора.
Питання полягає лише в тому, щоб створити відповідні умови,
за яких «тіньові бізнес-ангели» були б зацікавлені інвестувати
кошти у венчурне підприємництво, а не вивозили їх за кордон.
Тіньові «бізнес-ангели» мають багаторічний досвід діяльності та володіють значними фінансовими ресурсами, накопиченими завдяки діяльності в тіньовому секторі. Вони можуть здійснювати інвестування через корпорації, які об’єднують їхніх
друзів і ділових партнерів, що дає змогу реципієнтам залучати
значні інвестиційні кошти. Зазвичай обсяги інвестицій тіньового сектора в декілька разів перевищують обсяги інвестицій
офіційного сектора. Ми вважаємо, що неформальний тіньовий
сектор венчурного капіталу, представлений індивідуальними
інвесторами (так званими тіньовими «бізнес-ангелами»), маючи власні вільні фінансові ресурси, може інвестувати їх у ризикове підприємництво.
«Бізнес-ангели» використовують механізм інвестування, відповідно до якого фінансування надається на тривалий термін
без застав і гарантій, але за частку (пакет акцій) у інноваційному підприємстві. Зниження ризиків забезпечується за рахунок
одночасного інвестування у декілька інноваційних підприємств
і проектів та участі в управлінні бізнесом [15, 31–35]. Існуючий
сьогодні розподіл ризикових інвестицій на два сектори («бізнесангелівський» і венчурний) — реакція на те, що на Заході зацікавленість великих інституціональних інвесторів до венчурних
фондів зробила їх стратегію більш консервативною.
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У зв’язку з цим між венчурними фондами і «бізнес-ангелами» існує не конкуренція, а «розподіл праці». Останній є характерним і для України, де «бізнес-ангелівське» інвестування
лише зароджується та стає перспективним фінансовим джерелом ризикового підприємництва на етапі становлення інноваційної економіки. Оскільки банківські кредити для венчурних
підприємств в Україні практично нереальні, а на початковому
етапі своєї діяльності останні не мають власних капіталів, то
гарною практикою було б залучення «дружнього», знайомого
інвестора, який виступив би в ролі «бізнес-ангела». Нестачу коштів в офіційному секторі економіки можна було б поповнити за рахунок їх «переливання» з тіньового [10, 24; 16, 100].
Інвестиції, залучені з останнього, особливо важливі на початкових стадіях розвитку інноваційних фірм, коли венчурні підприємства потребують «посівного капіталу» для розробки продукту та дослідного зразка.
Кошти інститутів офіційного сектора є більш активними
на стадії швидкого розвитку підприємств, коли їх продукція
має комерційний успіх та спостерігається розширення виробництва і збільшення обсягів продаж. Разом з тим саме кошти,
які надійшли б з тіньового сектора з метою венчурного інвестування, відіграли б не останню роль у забезпеченні цілісності
та безперервності інноваційного циклу, що пояснюється низкою умов (рис. 2).
Та все ж варто визнати, що практика розвинутих країн засвідчує домінуючу роль саме венчурних фондів у мобілізації
венчурного капіталу. Це пояснюється тим, що така організаційна форма характеризується найбільш оптимальним механізмом формування інституту венчурного капіталу, оскільки дає
змогу «поєднати» спеціальні знання, результати інтелектуальної діяльності, інформацію в галузі менеджменту, маркетингу,
технологій, що служить засобом мінімізації ризику інвесторів
і покращує результативність ризикового проекту.
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«Бізнес-ангели» фінансують венчурні підприємства на ранніх стадіях їх розвитку,
які в майбутньому можуть стати центрами інноваційного зростання
та стати основою потужних інноваційних кластерів

Особливості та значення фінансових ресурсів,
наданих тіньовими інвесторами, «бізнес-ангелами», «білими комірцями»
з метою ведення венчурного підприємництва

«Бізнес-ангели» активізують процес
налагодження
неформальних
партнерських бізнес-стосунків між
учасниками інноваційної системи і,
як наслідок, каталізують дифузію
нових знань та інформацію

Венчурний капітал спрямовується на
фінансування найбільш динамічних та
високотехнологічних секторів (ІКТ і біотехнології) та сприяє розвитку інноваційних
кластерів, що забезпечує інтенсивний
розвиток інноваційної моделі країни

Тіньові інвестори та «бізнес-ангели»
оперативніше приймають рішення
про надання венчурної позики
реципієнту,
оскільки
керуються
інтуїцією, власним досвідом і лише
іноді документальним обґрунтуванням проекту

Тіньові інвестори беруть активну участь
у формуванні партнерських взаємовідносин
між усіма учасниками інноваційної системи
і, як наслідок, більш значною мірою,
ніж
офіційні
інвестори,
можуть
забезпечувати венчурним підприємствам
комплексний консалтинговий супровід
(створення
бізнес-плану,
розробку
маркетингової
стратегії,
налагодження
збутової системи)

Тіньова
форма
венчурного
інвестування є більш гнучкою,
оскільки
тіньовики
зазвичай
використовують приватні нефоммальні зв’язки, що дає змогу
залучити
до
інвестування
комбіновані
форми
позикових
коштів
(кредитні
ресурси,
акціонерний та приватний капітали)

«Білі комірці», тіньовики-господарники
та «бізнес-ангели» інвестують кошти
зазвичай у межах регіону власного
перебування, що пояснюється необхідністю
постійного контролю за правильним
розподілом
фінансових
ресурсів
венчурного підприємства

Репутація тіньового інвестора, що фінансує венчурне підприємство,
автоматично сприймається офіційними венчурними вкладниками
як гарантія комерційного успіху підприємства та спрощує отримання коштів
від офіційних інституційних інвесторів

Рис. 2. Тіньові інститути венчурного інвестування
та роль «вливання» тіньових фінансових ресурсів
у становлення венчурного підприємництва України
(складено авторами на основі джерел [10–12; 17])
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Інтереси венчурного фонду і реципієнта захищенні через
угоди, які мають складну структуру, і визначені «правила гри»
у разі дії інституту конфлікту. Інвестиційний цикл фонду венчурного капіталу характеризується безперервністю та становить інтегровану сукупність взаємодіючих елементів, що забезпечує фонду реальні конкурентні переваги.
Інституціональна структура венчурного фонду включає інвестиційний комітет, до складу якого входять представники
інвесторів. Інвестиційний комітет приймає остаточне рішення щодо інвестування ризикових підприємств керуючою компанією в особі венчурних капіталістів та фахівців-управлінців
«зі сторони». Ця компанія займається пошуком і оперативним керуванням проектами, надає консалтингову допомогу.
Таким чином, інноваційна фірма отримує від венчурного фонду не лише джерело фінансування інвестиційних проектів,
а й досвідченого професійного консультанта, готового розділити з партнером усі ризики. У цьому полягає відмінність венчурного фонду від інших форм інвестування. Схема кругообігу в інституціональному середовищі економіки інноваційного
типу за участі інститутів венчурного інвестування, представлена на рис. 3, підтверджує практичну складову у взаємозв’язках
та взаємодіях між інститутами інноваційного розвитку.
Типовим виглядає співвідношення «3–3–3–1», коли на
10 проінвестованих венчурним фондом підприємств: 3 — невдалі, 3 — дають помірний дохід, 3 — високодохідні, а 1-е —
наддохідне і приносить сотні відсотків прибутку, що в декілька
раз перекриває витрати, пов’язані з невдалим інвестуванням.
Отже, на сьогодні є необхідним формування широкого
спектра мотивів інноваційної діяльності в Україні й умов,
за яких інститут венчурного капіталу буде ефективно функціонувати. Це, у свою чергу, потребує комплексного підходу до
створення інституційних умов, у яких інститути венчурного
інвестування будуть функціонувати з метою підтримки і розвитку інноваційного потенціалу науки й виробництва.
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ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ СПОЖИВЧОГО СЕКТОРА
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Інноваційним потенціалом вважається спроможність суб’єкта підприємництва до інноваційної діяльності.
Інноваційний потенціал національної економіки в цілому
та окремих її сфер складається із синергії інноваційних потенціалів окремих суб’єктів економіки (підприємств). Результати
наукових досліджень з питань сутності, складу та оцінки інноваційного потенціалу окремих суб’єктів національної економіки опубліковано в працях Л.І. Бєлоусової [1], Т.Є. Воронкової,
З.Є. Касьян [2], А.В. Гриньова [3], О.П. Косенко [4], Т.О. Соболєвої
[5], О.В. Рудика [6], Н.І. Чухрай [7] та ін. Більшість досліджень
науковців присвячена різним аспектам формування та реалізації інноваційного потенціалу окремих підприємств. Остаточна
невирішеність проблеми щодо сутності, складу та оцінки інноваційного потенціалу сфери національної економіки зумовила
вибір теми нашого наукового дослідження.
Більшість дослідників вивчає процес формування інноваційного потенціалу з точки зору ресурсного підходу.
Наприклад, А.В. Гриньов розглядає інноваційний потенціал як сукупність двох складових — матеріальні ресурси та
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інтелектуальний потенціал [3]. Аналогічний підхід до визначення інноваційного потенціалу простежується у роботах
Н.І. Чухрай. До матеріальних ресурсів віднесено технічну базу
та оборотні активи, до інтелектуальної складової — нематеріальні активи, трудові, маркетингові та управлінсько-організаційні ресурси [7]. Недоліком такого підходу до визначення та оцінки інноваційного потенціалу є те, що всі оборотні
кошти визначено як такі, що впливають на формування інноваційного потенціалу. На практиці це не відповідає дійсності, бо тільки частина оборотних коштів підприємства залучена
до створення інноваційного потенціалу. Аналогічна ситуація
і з матеріальними активами підприємства — не всі види матеріальних активів залучено до створення інноваційного потенціалу. Проте твердження авторів, що для формування останнього
залучаються матеріальні, нематеріальні активи підприємства
та людський ресурс, є правильним.
У методичному підході Т.О. Соболєвої до складу інноваційного потенціалу включено науково-технічний та організаційно-управлінський рівні [5]. В останньому доцільно виділяти
та оцінювати ефективність організаційної структури управління та внутрішніх комунікацій з точки зору забезпечення успішної інноваційної діяльності.
У своїх наукових працях Л.І. Бєлоусова виділяє такі складові формування і оцінки інноваційного потенціалу: виробничу,
технічну, організаційну (управлінську) і фінансову [1]. Автор
зазначає, що інноваційний потенціал є інтегральною оцінкою
інноваційного ресурсу підприємства, що доцільно з точки зору
його визначення.
Дещо відрізняється від думки згаданих вище авторів розуміння інноваційного потенціалу в працях О.П. Косенко. Вчена
вважає, що при визначенні інноваційного потенціалу потрібно виділяти із окремих складових, зокрема трудового, інформаційного, матеріально-технічного, виробничо-технологічного,
науково-технічного, тільки ту частину, яка використовується
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для його формування [4]. Такий підхід автора є цілком логічним. Однак слід зазначити, що О.П. Косенко не приділяє достатньої уваги взаємодії інноваційно активного підприємства
із зовнішнім оточенням (постачальники, споживачі, конкуренти, наукові установи, органи влади), що може значно вплинути
на процес формування інноваційного потенціалу.
Згідно з аналізом наукових джерел щодо оцінки інноваційного потенціалу можна дійти таких висновків. За методикою
проведення оцінки науковці поділяються на три групи: 1) використання показників, які можна виміряти кількісними оцінками (балами, вартісні); 2) використання тільки якісних показників; 3) використання і кількісних, і якісних показників.
Більшість науковців належить до третьої групи. На їхню думку, створення інновацій — це багатоаспектний процес, тож для
оцінки інноваційного потенціалу варто застосовувати комплексну оцінку, яка враховує і кількісні, і якісні показники. Частину
показників, наприклад вартість основних фондів, кількість технічних інновацій, розроблених та (або) впроваджених; обсяг
фінансування інноваційної діяльності; кількість наукоємної
або інноваційної продукції тощо, доцільно вимірювати кількісними показниками. Такий підхід пропонує більшість вчених,
і з цим можна погодитися. Вимір кількісних показників є набагато складнішим, тому розбіжності в методиці їх оцінювання
простежуються в роботах багатьох науковців. Проте якісні показники доцільно застосовувати при оцінюванні інноваційної
активності, креативності, рівня інноваційної культури, що визначається знаннями та практичними навичками персоналу.
Процес створення інновацій — це креативний процес, який не
можна вимірювати тільки кількісно. Кількість населення, яка
має творчі дизайнерські здібності, дорівнює 0,4 % від загальної
кількості всього населення планети [8].
Аналіз сучасних тенденцій розвитку економічних видів діяльності дає змогу дійти висновку про те, що, починаючи з другої половини ХХ ст., почав розвиватися швидкими темпами
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як вид окремої діяльності дизайн. Розвиток останнього проявляється не тільки у зростанні кількості творів мистецтва,
а й у збільшенні обсягу послуг, які надаються дизайнерськими фірмами промисловим підприємствам та населенню. Це замовлення на оформлення житлових та нежитлових приміщень,
на індивідуальний пошив одягу або взуття, виготовлення меблів за індивідуальними замовленнями та інші види дизайнерських послуг. Людство завжди прагне до комфорту, тому останніми роками зростає попит на послуги дизайнерів з інтер’єру,
ландшафтних дизайнерів, дизайнерів автомобілів, яхт та інших
транспортних засобів, дизайнерів одягу, взуття, промислових
дизайнерів, фотодизайнерів. І за прогнозами вчених у майбутньому він лише збільшуватиметься.
З точки зору формування середовища життєдіяльності людини дизайн — це науково-практична діяльність із формування гармонійної, естетичної повноцінної сфери життя людини
і розроблення об’єктів матеріальної культури [8]. Об’єктами
дизайну є промислові вироби, обладнання, меблі, посуд, одяг,
предмети та простір житлової і соціокультурної сфери, а також сучасне візуально-інформаційне середовище. Швидкі зміни у виробництві та побуті викликають необхідність не тільки адаптуватися до смаків споживачів, а й прогнозувати їх.
Практика дизайну постійно розширюється. Нові відкриття,
інновації, технічні досягнення вимагають від дизайнера нових рішень з урахуванням вимог технічної естетики, ергономіки й екології. Склалася парадоксальна ситуація: вітчизняні
підприємства через свою технологічну відсталість та обмеженість фінансових ресурсів не зацікавлені в дизайні. Адже впровадження у виробничий процес дизайнерських розробок вимагає додаткових витрат. Проте споживач, навпаки, зацікавлений
в якісному дизайні товарів, продукції й навіть у дизайнерських
послугах. В умовах, коли вітчизняні підприємства не можуть
запропонувати споживачу товари з дизайнерською інноваційною складовою, останній все більше змушений орієнтується на

74

Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції

імпортні товари, які є більш привабливими з погляду дизайнерського оформлення. Таким чином, можемо дійти висновку про
те, що необхідність у кількості та якості дизайнерських рішень
зростатиме, тому дизайн — це фах, який динамічно розвивається. Дизайнер — це автор нових ідей, психолог, рекламіст,
інженер нового простору й предметного середовища, стиліст,
іміджмейкер.
Вченими доведено, що творчість є беззаперечною перевагою людини. І попри зростаючий рівень роботизації суспільства така діяльність поки що не може бути здійснена роботами. Вони можуть відтворити лише окремі елементи, наприклад
зробити із фото малюнок у заданій техніці або виконати музичний твір, але зробити дизайнерський винахід їм не під силу.
Отже, можемо стверджувати, що розвиток творчих здібностей
людини є актуальним у сучасному світі.
Розвиток дизайнерської творчої діяльності потребує спеціальної освіти. В Україні цей процес здійснюється в межах сім’ї
та в навчальних закладах, насамперед дошкільних. Проте якщо
у закладах дошкільної освіти (ЗДО) та освітніх закладах ІІ рівня
акредитації розвитку творчих здібностей приділяється значна
увага (виділено окремі години на малювання, ліплення, трудове навчання), то в старших класах загальноосвітніх шкіл та гімназій навчальні дисципліни, спрямовані на розвиток творчих
здібностей, взагалі відсутні. Той, хто має нахил до творчості,
здебільшого розвиває свої навички на додаткових заняттях
у різних студіях, будинках творчості, на курсах або майстеркласах. Багато дітей, починаючи з класів середньої школи, взагалі припиняють займатися творчістю, оскільки з навчального
плану зникають відповідні дисципліни. Таким чином, частина населення не має можливості повноцінно розвивати творчі здібності, які надалі могли б стати фахом та приносити дохід.
Сучасні заклади вищої освіти готують фахівців дизайну одягу та аксесуарів, дизайну середовища (ландшафтний,
інтер’єрний), графічного та візуального дизайну, веб-дизайну,
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дизайну із художньої та книжкової графіки. Проте розширення ринку освітніх послуг на рівні отримання ступеня бакалавра
або магістра з дизайну розвивається дуже повільно.
Здійснений порівняльний аналіз змістового наповнення
дизайн-освіти в Україні та європейських країнах дав змогу дійти висновку про те, що освітній процес на сучасному етапі
акцентує увагу на гуманітарній складовій діяльності дизайнерів й орієнтує на використання власних творчих можливостей
для покращення якості життя, а не для сприяння процесам нарощування виробництва і накопичення капіталу [9]. Проте,
як уже зазначалося, в умовах підвищення рівня автоматизації
та роботизації виробничих процесів, збільшення обсягу послуг
вагомість дизайну у виробництві та просуванні продукції на
ринок зростатиме.
Споживчий сектор економіки має певні особливості,
оскільки об’єднує виробників товарів і послуг та споживачів.
Товаровиробники мають господарські зв’язки з вітчизняними
і зарубіжними підприємствами, за рахунок яких розвивається
господарський сектор національної економіки. Споживчий сектор є складним і неоднорідним за своєю структурою. У ньому
відображається багатоаспектність потреб кожного споживача
окремо та суспільства в цілому. Багатоаспектність споживчого
сектора економіки характеризується складом потреб, які він задовольняє, та галузей, які забезпечують населення різними товарами та послугами. До споживчих потреб можна зарахувати
забезпечення продовольчими та непродовольчими товарами,
медичними, освітніми, соціокультурними, правовими, консультативними тощо. Підприємства, які задовольняють потреби населення, належать до різних видів діяльності: сільського господарства, харчової, легкої, медичної, фармацевтичної, освітньої
тощо. Зміна структури споживання відображається у структурі витрат домогосподарств України (табл. 1). Споживчі сукупні
витрати останніх мають динаміку до зростання і досягли рівня
93,0 % від сукупних витрат у 2017 р. Таким чином, майже всі фі-
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нансові ресурси домогосподарств витрачаються на споживання. Найбільш вагомою статтею споживчих витрат залишаються
продукти харчування (51,2 % у 2017 р.). За досліджуваний період (2010–2017 рр.) значно зросли витрати на оплату комунальних послуг (73,91 %), охорону здоров’я (34,38 %), непродовольчі товари і послуги (11,17 %).
Таблиця 1
Динаміка сукупних витрат домогосподарств України
за період 2010–2017 рр.

Показник

2010

2011

2012

2013

20141

20151

20161

20171

3073,3 3458,0 3592,1 3820,3 4048,9 4952,0 5 720,4 5 576,5
Сукупні
витрати
в середньому на місяць
на одне домогосподарство,
грн

Відхилення
даних
за 2017 р.
від
2010 р., %

81,45

89,9

90,1

90,8

90,2

91,6

92,9

93,2

93,0

3,45

— продукти
51,6
харчування

51,3

50,1

50,1

51,9

52,6

49,8

51,2

–0,77

34,9

35,4

37,2

36,6

36,3

36,5

40,5

38,8

11,17

Споживчі
сукупні витрати (%),
у тому числі:

— непродовольчі
товари
і послуги

Примітки.
1 — офіційні дані за 2014–2017 рр. наведено без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь.
Джерело: складено автором за даними [10].
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Це пов’язано із підвищенням тарифів та цін на товари й послуги. За результатами вибіркового опитування 8009 домогосподарств, проведеного за участю фахівців Інституту демографії
та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Національної академії
наук України [10], можна дійти таких висновків. Кількість домогосподарств, які не оновлювали верхній одяг та взуття для
холодної пори року для дорослих протягом 5 років, зросла за
останні 10 років на 11,6 % і склала у 2017 р. 27,5 % від загальної кількості домогосподарств України. Кількість домогосподарств, які через недостатність коштів не можуть придбати новий одяг та взуття для дітей, зросла за досліджуваний період
на 2,2 % і становить 10,2 %. Зважаючи на пріоритетність витрат
вітчизняних домогосподарств на продукти харчування, доцільно стимулювати розвиток підприємств харчової промисловості. Проте, як свідчать результати наукових досліджень, сучасне
стимулювання виробництв товарів і послуг вітчизняними підприємствами харчової та легкої промисловості є недостатнім
[12]. Не вистачає фінансових ресурсів для створення та придбання сучасних технологій, обладнання; недостатня власна
ресурсна база для виробництва товарів, обмежений рівень інвестування підприємств, низька інноваційна активність. Всі ці
чинники знижують рівень конкурентоспроможності підприємств і, отже, попит населення на товари вітчизняного виробництва. Відповідно, зростає попит на імпортні товари.
Динаміка сукупних споживчих витрат українських та європейських домогосподарств, зокрема Чехії, є віддзеркаленням
економічних і соціальних змін, які відбуваються у суспільстві
під впливом різних чинників (табл. 2).
Згідно з аналізом доходів та витрат домогосподарств України
за період 2013–2017 рр. можна дійти таких висновків. Сукупні
ресурси в середньому на місяць на одне домогосподарство
за досліджуваний період зросли на 82,64 %. Сукупні витрати
в середньому на місяць на одне домогосподарство за досліджуваний період збільшилися на 86,88 %. Темпи зростання витрат
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Таблиця 2
Динаміка сукупних ресурсів та витрат домогосподарств
України та Чехії за період 2013–2017 рр.

Показник

2013

20141

20151

20161

20171

Відхилення
даних
за 2017 р.
від
2013 р., %

Україна
Сукупні ресурси
в середньому
на місяць на одне
домогосподарство, грн

4470,5

4563,3

5 231,7 6 238,8 8 165,2

82,64

Сукупні витрати
в середньому
на місяць на одне
домогосподарство, грн

3820,3

4048,9

4952,0

5 720,4 7 139,4

86,88

166 087 177 430 183 536 192 575 198 764

19,67

Витрати
116 244 120 827 122 049 122 467 125 947
на споживання
на людину на рік (CZK)

8,35

Чехія
Валовий грошовий
дохід на людину
на рік (CZK)

Примітки.
1 — офіційні дані за 2014–2017 рр. наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь.
Джерело: складено автором за даними [10–11].

перевищили темпи зростання ресурсів на 4,24 %. У домогосподарствах Чехії валовий сукупний дохід на 1 людину на рік за період 2013–2017 рр. зріс на 19,67 %. Витрати на споживання на
одну людину на рік за цей же період зросли на 8,35 %. Темпи
зростання доходів перевищили темпи зростання витрат на
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11,32 %. Отже, можемо дійти висновку про можливість накопичення фінансових ресурсів у домогосподарствах Чехії за досліджуваний період.
Згідно з порівняльним аналізом динаміки структурних зрушень споживчих витрат домогосподарств України та Чехії за
період 2013–2017 рр. (табл. 3) можна дійти таких висновків.
Для домогосподарств України найбільш вагомими статтями
витрат є продукти харчування та безалкогольні напої — 51,2 %;
житло, вода, електроенергія, газ — 14,1 %; охорона здоров’я —
4,3 %. Для домогосподарств Чехії: житло, вода, електроенергія,
газ — 20,8 %; продукти харчування та безалкогольні напої —
19,9 %; різні товари та послуги — 11,8 %.
Аналіз динаміки структурних зрушень споживчих витрат
домогосподарств України за 2013–2017 рр. засвідчив, що найбільші статті витрат припадали на житло, воду, електроенергію,
газ — 48,42 %, охорону здоров’я — 26,47 %, продукти харчування та безалкогольні напої — 2,19 %. Інші статті витрат домогосподарств України мали тенденції до зниження. Найбільші
темпи зростання у витратах домогосподарств Чехії за досліджуваний період припадали на ресторани та готелі — 14,0 %,
різні товари та послуги — 6,31 %, алкогольні напої і тютюн —
3,57 %, продукти харчування та безалкогольні напої — 3,11 %,
транспорт — 2,80 %, одяг та взуття — 2,0 %. Інші статті витрат
домогосподарств мали тенденцію до зниження. У витратах домогосподарств України сукупна питома вага статей «продукти
харчування та безалкогольні напої», «житло, вода, електроенергія, газ», «охорона здоров’я» склала у 2017 р. 69,6 % від загальних споживчих витрат.
Домогосподарства України більшу частку грошових ресурсів витрачають на забезпечення базових потреб родин, а саме:
продукти харчування та умови проживання. Домогосподарства
Чехії менше витрачають на забезпечення базових потреб своїх сімей і більше на подорожі, готелі, ресторани, відпочинок
і культуру.
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Таблиця 3
Динаміка структурних зрушень споживчих витрат домогосподарств
України та Чехії за період 2013–2017 рр.
Показник

2013

20141

20151

20161

20171

Відносна
зміна
(2017 / 2013), %

Продукти харчування та безалкогольні напої
Україна

50,1

51,9

52,6

49,8

51,2

2,19

Чехія

19,3

20,2

20,3

20,0

19,9

3,11

Алкогольні напої, тютюн
Україна

3,5

3,4

3,1

2,9

3,0

–14,29

Чехія

2,8

2,8

2,8

2,9

2,9

3,57

Одяг та взуття
Україна

5,9

6,0

5,7

5,6

5,3

–10,17

Чехія

5,0

4,7

4,9

5,0

5,1

2,0

Житло, вода, електроенергія, газ
Україна

9,5

9,4

11,7

16,0

14,1

48,42

Чехія

21,7

22,2

21,5

21,1

20,8

–4,15

Побутова техніка та ремонт
Україна

2,3

2,3

2,0

1,7

2,0

–13,04

Чехія

6,2

5,5

5,7

6,0

6,1

–1,61

Охорона здоров’я
Україна

3,4

3,6

3,7

4,2

4,3

26,47

Чехія

2,7

2,6

2,6

2,6

2,6

–3,70

Транспорт
Україна

4,3

4,3

3,7

3,6

3,7

–13,95

Чехія

10,7

11,0

10,5

10,5

11,0

2,80

Зв’язок
Україна

2,8

2,8

2,4

2,3

2,3

–17,86

Чехія

4,6

4,3

4,2

4,2

4,1

–10,87
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Показник

2013

20141

20151

20161

20171

Відносна
зміна
(2017 / 2013), %

Освіта
Україна

1,2

1,1

1,1

1,0

1,1

–8,33

Чехія

0,7

0,6

0,6

0,6

0,5

–28,57

Відпочинок і культура
Україна

2,1

1,8

1,5

1,4

1,4

–33,33

Чехія

10,2

9,3

9,5

9,4

9,5

–6,86

Ресторани і готелі
Україна

2,5

2,3

2,0

2,2

2,3

–8,0

Чехія

5,0

5,2

5,3

5,6

5,7

14,0

Різні товари і послуги
Україна

2,6

2,7

2,7

2,5

2,6

–

Чехія

11,1

11,6

12,0

12,1

11,8

6,31

Примітки.
1 — офіційні дані за 2014–2017 рр. наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь.
Джерело: складено автором за даними [10–11].

Результати порівняльного аналізу витрат домогосподарств
за питомою вагою окремих статей сукупних витрат засвідчили таке (табл. 4).
Стаття витрат «продукти харчування та безалкогольні напої» має найбільше відхилення у витратах домогосподарств
двох країн. Проте чеські родини витрачають на продукти харчування на 31,3 % менше, ніж українські. На наступні статті
домогосподарства Чехії витратили у 2017 р. більше, ніж домогосподарства України, а саме: різні товари і послуги — 9,2 %,
відпочинок і культура — 8,1 %, сплата комунальних послуг —
6,7 %, транспорт — 7,3 %, ресторани і готелі — 3,4 %, зв’язок —
1,8 %.
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Таблиця 4
Результати порівняльного аналізу статей витрат домогосподарств
України та Чехії за період 2013–20171 рр.
Домогосподарства
України, %

Домогосподарства
Чехії, %

Абсолютне
відхилення
показників,
+ / –, %

Продукти харчування
та безалкогольні напої

51,2

19,9

–31,3

Алкогольні напої, тютюн

3,0

2,9

–0,1

Одяг та взуття

5,3

5,1

–0,2

Житло, вода, електроенергія, газ

14,1

20,8

6,7

Побутова техніка та ремонт

2,1

6,1

4,1

Охорона здоров’я

4,3

2,6

–1,7

Транспорт

3,7

11,0

7,3

Зв’язок

2,3

4,1

1,8

Освіта

1,1

0,5

–0,6

Відпочинок і культура

1,4

9,5

8,1

Ресторани і готелі

2,3

5,7

3,4

Різні товари і послуги

2,5

12,1

9,2

Статті витрат

Примітки.
1 — офіційні дані за 2014–2017 рр. наведено без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь.
Джерело: складено автором за даними [10–11].

Сучасний етап розвитку світової економіки сприяє зростанню обсягів споживання товарів та послуг різними верствами населення. Необхідно наголосити на важливості продукції,
яку виробляють підприємства легкої промисловості. Вона належить до товарів першої необхідності забезпечення життєдіяльності людини і поступається лише продукції харчової промисловості.
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Аналіз динаміки обсягів реалізованої продукції підприємств легкої промисловості за період 2013–2017 рр. засвідчив
зростання у 2,67 раза обсягів реалізації продукції текстильного виробництва, виробництва одягу, товарів зі шкіри (табл. 5).
У підсумку до загального обсягу реалізованої промислової продукції вироби підприємств легкої промисловості склали тільки
1,0 %, але їх важливість для споживача є очевидною.
Таблиця 5
Динаміка обсягів реалізованої промислової продукції підприємств
легкої промисловості України за період 2013–2017 рр.
Роки
Вид діяльності
2013

Текстильне
виробництво,
виробництво одягу,
шкіри, виробів
зі шкіри та інших
матеріалів, млн грн
у % до підсумку

2014

2015

2016

2017

9 606,0 11 510,0 17 384,4 20 344,4 25 653,3

0,7

0,8

1,0

0,9

1,0

Відносна
зміна
(2017 / 2013), %

Зростання
у 2,67 раза

42,86

Джерело: складено автором за даними [10].

Аналіз асортименту продукції підприємств легкої промисловості, за даними Державної служби статистики України
за період 2013–2017 рр., дав змогу дійти таких висновків.
Виробництво тканин із синтетичних ниток високої міцності
зросло на 46,08 %, білизни постільної на 37,5 %, пальт чоловічих
на 4,39 %, курток вітрозахисних та подібних виробів у 2,82 раза,
сорочок чоловічих на 7,14 %, светрів із вовни на 7,34 %, панчішно-шкарпеткових виробів на 26,52 %. Зменшилось виробництво футболок у 2,97 раза, пальт та плащів жіночих на 35,67 %,
спідниць жіночих на 15,93 % [10].
Сучасний стан конкуренції у світі, зокрема в легкій промисловості, викликає потребу безперервного введення інновацій.
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Підприємства легкої промисловості мають обмежений обсяг
обігових коштів, тому для розробки і впровадження інновацій
потребують інвестиційних джерел. Для збереження своєї конкурентоспроможності вітчизняним швейним підприємствам
слід виробляти більше продукції з меншими витратами за рахунок використання інтелектуального капіталу [12]. На сьогодні
основними джерелами розвитку бізнесу є інвестиції, інновації,
безперервне навчання, креативність мислення, нові технології
та пристосування до нових ринкових умов.
Для характеристики системи споживчого сектора економіки
доцільно скористатися загальними принципами побудови першої, а саме: системності, цілісності, модульності, структурності, ієрархічності, узгодження зв’язків, взаємозалежності системи і середовища, множинності опису, усталеності системи [13].
Споживчий сектор економіки як соціально-економічна система передбачає у своєму складі людей як її елементів, тому є надзвичайно складним об’єктом, що містить у собі підсистеми ресурсів, виробництва, розподілу та споживання товарів і послуг.
Соціально-економічна система належить до соціально спрямованої кібернетичної системи, тобто системи з управлінням.
До загальносистемних особливостей системи споживчого
сектора економіки можна зарахувати цілісність, ієрархічність
та подільність. Перша полягає у тому, що всі її елементи взаємодіють заради однієї мети — задовольнити потреби як окремого споживача, так і суспільства в цілому. Оскільки побудова
системи споживчого сектора економіки розглядається в межах
однієї країни, то спрямована насамперед на задоволення потреб суспільства людей, які проживають на території цієї держави. Ієрархічність системи споживчого сектора економіки
полягає в тому, що вона є підсистемою систем вищого порядку, спрямованих на задоволення потреб людей, які проживають
в інших країнах. За умови поширення глобалізаційних процесів у світовій економіці продукція підприємств окремої держави може задовольняти потреби споживачів у багатьох країнах
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світу. Подільність цієї системи полягає у тому, що кожен її елемент є водночас системою нижчого порядку, який має свою систему управління. Єдність всіх підсистем (табл. 6) забезпечується обов’язковістю дотримання законодавства країни всіма
підсистемами системи споживчого сектора економіки. Потрібно
також відмітити територіальну ієрархічність цих підсистем та їх
розвиток у межах окремого регіону, міста та району.
Таблиця 6
Характеристика підсистем системи
споживчого сектора економіки
Назва підсистеми

Характеристика підсистеми

Ресурсна

Придбання ресурсів для виробництва товарів
або надання послуг

Виробнича

Перетворення ресурсів на товари та послуги

Логістична

Доставка матеріальних цінностей та послуг
до підприємств торгівлі або безпосередньо до споживача

Продажу

Придбання споживачем товарів або послуг
шляхом здійснення грошово-обмінних операцій

Споживання

Споживання товарів та послуг за їх призначенням

Джерело: складено автором за науковими джерелами [13–14].

Всі елементи системи пов’язані між собою і мають зв’язки
із зовнішнім середовищем. Ефективна взаємодія всіх підсистем породжує синергетичний ефект, який сприяє більш ефективному задоволенню потреб споживачів у товарах та послугах. Особливістю системи споживчого сектора економіки є те,
що людина та її потреби становлять рушійну силу перетворень
у цьому секторі економіки.
Слід зазначити, що останні десятиріччя характеризуються динамічною зміною споживчих уподобань населення. Тому
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споживчий сектор є індикатором соціально-економічної ефективності інноваційної діяльності підприємств. Аналіз динаміки інноваційної активності промислових підприємств України
за 2013–2017 рр. (табл. 7) свідчить про таке. За досліджуваний
період питома вага підприємств, що займались інноваціями,
зменшилась на 3,57 %.
Слід зазначити, що питома вага інноваційно активних вітчизняних промислових підприємств склала у 2017 р. 16,2 % від
їх загальної кількості. Загальний обсяг інноваційних витрат
у промисловість зменшився на 4,65 %. У складі інноваційних
витрат значно зросла питома вага внутрішніх науково-дослідних робіт (на 55,4 % за останні п’ять років) та придбання машин, обладнання, програмного забезпечення (на 11,60 %).
Зазначені тенденції зростання обсягів фінансування внутрішніх науково-дослідних робіт та придбання обладнання
є позитивним чинником розвитку вітчизняних промислових
підприємств. Проте низький рівень питомої ваги інноваційно
активних підприємств є негативним показником розвитку вітчизняної економіки.
На основі проведених досліджень можна сформувати перспективні стратегічні інноваційні пріоритети у вітчизняному споживчому секторі економіки: забезпечення населення
якісними товарами споживання на основі розробки та впровадження інноваційних технологій на вітчизняних підприємствах; покращення якості товарів споживання першої необхідності (продуктів харчування, одягу та взуття); покращення
умов проживання населення (інноваційні трансформації житлово-комунальної інфраструктури всіх населених пунктів
України); підвищення якості надання освітніх, медичних, побутових та інших споживчих послуг населенню. У наукових працях наголошується на необхідності при плануванні місцевих
бюджетів надавати пріоритетну перевагу суспільним послугам,
що сприятиме підвищенню рівня соціальної захищеності населення та соціальної безпеки держави [15]. Проведення еко-
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номічних реформ в Україні може призупинити економічний
спад та поступово відновити економічне зростання, що приведе до збільшення активності у споживчому секторі економіки.
Євроінтеграційне спрямування розвитку економіки України
сприятиме покращенню рівня життя населення України та забезпечить упорядкування споживання українських родин на
рівні європейських.
Таблиця 7
Динаміка показників інноваційної активності промислових
підприємств України за 2013–2017 рр.

Назва показника

2013

20141

20151

20161

20171

Відхилення
даних
2017 р.
від 2013р., %

Питома вага підприємств, що займались
інноваціями, %

16,8

16,1

17,3

18,9

16,2

–3,57

Впроваджено нових
технологічних
процесів, кількість

1576

1743

1217

3489

1831

16,18

Впроваджено у виробництво інноваційних
видів продукції,
найменувань

3138

3661

3136

4139

2387

–23,93

3,3

2,5

1,4

—

0,7

–78,78

Питома вага реалізованої інноваційної
продукції в обсязі
промислової, %
Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості, млн грн
У тому числі (%):
— внутрішні науково-

дослідні роботи

9 562,6 7 695,9 13 813,7 23 229,5 9 117,5

13,7

15,87

13,28

8,88

21,29

–4,65

55,40
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Назва показника

— зовнішні науково-

2013

20141

20151

20161

20171

Відхилення
даних
2017 р.
від 2013р., %

3,4

6,93

1,49

1,69

2,51

–26,18

58,0

66,47

80,65

85,36

64,73

11,60

0,9

0,6

0,6

0,3

0,2

–77,78

24,0

10,12

3,97

3,77

11,27

–53,04

дослідні роботи
— придбання машин,

обладнання
та програмного забезпечення
— придбання інших

зовнішніх знань
— інші

Примітки.
1 — офіційні дані за 2014–2017 рр. наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь.
Джерело: складено автором за даними [10].
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ПРОЦЕСИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Процеси євроінтеграції банківської системи України
мають позитивно вплинути на розвиток конкуренції на ринку
банківських послуг та впровадження заходів щодо посилення
конкурентоспроможності українських банків шляхом ефективного використання внутрішніх і зовнішніх резервів банківської
діяльності, ефективної асиміляції нових фінансових технологій
та ринків в умовах глобалізації. Цьому сприятиме подальший
розвиток системи банківського маркетингу, основними завданнями якого є підвищення якості банківських послуг, детальне
вивчення та впровадження закордонного досвіду інноваційних
маркетингових концепцій.
В умовах євроінтеграції, ускладнення і швидкого розвитку фінансових ринків істотно зростають темпи трансформації системи банківського маркетингу. Тому роль останнього
набуває особливого значення і потребує з’ясування основних
його характеристик та тенденцій розвитку. Першим напрямом
розвитку банківського маркетингу є посилення норм контролю і розширення обов’язкового кола інформації про позичальників відповідно до імплементації Україною вимог положень
Базельського комітету з банківського нагляду — Базель ІІІ [1,
164]. Підвищення нормативів інформаційно-аналітичного забезпечення і контролю кредитних операцій банків призводить
до зниження гнучкості та оперативності банківського кре-
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дитування, у той час як банківський маркетинг спрямований
на зростання обсягів продажів банківських продуктів, у тому
числі кредитних. Внаслідок цього ринок банківських послуг
все частіше стає об’єктом атак з боку небанківських структур.
Таким чином, фінансовий сервіс і дистрибуція банківських
продуктів поступово стають пріоритетним напрямом ринкової політики багатьох торгових компаній. Активізація небанківських конкурентів може стати серйозним дестабілізуючим
чинником фінансових ринків у цілому, оскільки небанківські
структури незв’язані дисципліною більшості регуляторних механізмів банківської системи, більш вільні у виборі цілей і засобів, що зумовлює неминучість недобросовісної конкурентної
практики.
Другий напрям — поступове проникнення банківського
маркетингу, менеджменту та банківських фінансових технологій всередину підприємств реального сектора [2, 138]. У ході
своєї діяльності банки, контролюючи використання і оборот
кредитних ресурсів, мимоволі стають важливими учасниками
процесу прийняття управлінських рішень й організації фінансово-господарської діяльності підприємств, поступово набуваючи гібридної форми організації банківської діяльності, у тому
числі й банківського маркетингу. Формування промислово-фінансових груп в Україні та країнах ЄС відображає цей процес
на організаційно-правовому рівні. Метою внутрішнього контролю з боку банку є раціоналізація використання банківських
ресурсів підприємством, оптимізація умов і обсягів кредитування. Банк бере під контроль та часткове управління не тільки
грошові потоки підприємства, дебіторську і кредиторську заборгованість, інвестиційні проекти, а й загальну організацію
менеджменту та маркетингу. У результаті такої політики знижуються ризики для банку, що в кінцевому підсумку дає змогу
збільшити прибутковість банківських операцій. Водночас такий інтерактивний банківський менеджмент та маркетинг тягне за собою зростання банківських витрат і може призвести до
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виникнення внутрішніх організаційно-структурних проблем
банку.
Третя тенденція розвитку банківського маркетингу пов’язана
з асиміляцією інформаційних технологій та впровадженням
мобільного Інтернету й веб-банкінгу. Використання сучасних
інформаційно-комп’ютерних технологій дає змогу істотно розширити ринок банківських послуг, знизити накладні витрати,
оптимізувати філіальну мережу, автоматизувати більшість банківських операцій. Фінансові установи йдуть на впровадження інноваційних технологій, оскільки їх клієнти потребують
прискорення і спрощення розрахунково-платіжних операцій.
Водночас банки змушені реагувати на посилення конкуренції
з боку небанківських інститутів в інформаційній сфері та операторів мобільного зв’язку. Така тенденція розвитку є найбільш
важливою, оскільки таким чином відбувається не тільки адаптація банківського маркетингу, а й істотна зміна інституційних
основ маркетингу в банківської діяльності.
Разом з цим фінансові та організаційні можливості банків
не завжди відповідають потребам стратегічного оновлення їх
технологій і організаційних структур. В умовах сьогодення ресурси навіть найбільших фінансових установ настільки обмежені, що вони концентрують технологічні інвестиції виключно
на тих сферах, що здатні генерувати швидкі доходи, і не можуть
дозволити собі інвестиції в проекти, розраховані на перспективу. Однак ігнорування сучасних технологій у системі банківського маркетингу відразу відкидає банки на узбіччя фінансового ринку. Таким чином, у останніх немає вибору, оскільки
поєднання практичної банківської діяльності із загальною
практичністю сучасних глобальних інформаційних технологій
обіцяє глибокі інституційні ефекти вже в найближчому майбутньому.
Водночас немає гарантії, що ці ефекти не будуть руйнівними для банківської системи в її сучасному вигляді. Наприклад,
стрімкий розвиток SMM — просування та розширення спектра
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дистанційного обслуговування і надання банківських послуг
може призвести до масового звільнення персоналу, в тому числі й висококваліфікованого. Уже сьогодні відбуваються радикальні зміни в змісті деяких традиційних банківських функцій,
що породжує серйозну кризу на ринку праці для найбільш досвідчених банківських менеджерів і маркетологів. Для банківської системи України інноваційна проблематика є більш ніж
гострою. Скромних фінансових можливостей українських банків може виявитися абсолютно недостатньо порівняно зі спроможністю іноземних банківських груп для розв’язання масштабних технологічних і організаційних завдань. У цих умовах
вразливість національної банківської системи перед загрозою
зовнішньої конкуренції може різко зрости [3, 156].
Четвертий напрям розвитку банківського маркетингу
пов’язаний з активним проникненням останнього на суміжні
сегменти фінансового ринку. Диверсифікація маркетингу банківської діяльності може бути розцінена як відповідна реакція
на проникнення небанківських структур на традиційно банківські сегменти фінансового ринку. Банки, незважаючи на їх
традиційну спеціалізацію, змушені «наздоганяти ринок» і перетворюватися на універсальні фінансові установи. Інформаційні
технології та електронний документообіг, інноваційний маркетинг зумовлюють появу нових комбінацій банківських продуктів. Рухаючись у цьому напрямі, банки активно розширюють
перелік небанківських послуг, що надаються клієнтам: брокерські послуги, послуги у сфері страхування, нотаріальні послуги,
пошук персоналу тощо.
Отже, завдяки політиці банківської диверсифікації фінансовий ринок стає більш доступним для широких верств населення. Таким чином, використовуючи інноваційний маркетинг,
банки не тільки глибоко інтегруються у фінансове середовище, а й стають важливим інструментом соціальної консолідації ринкової системи.
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П’ята тенденція — створення нових банківських продуктів та маркетингових концепцій. Цей напрям є найбільш відповідальним, проблемним і водночас найперспективнішим.
Банківський маркетинг — це насамперед діяльність на ринку
банківських послуг, спрямована на розвиток бізнесу, залучення
юридичних та фізичних осіб як споживачів шляхом задоволення їхніх потреб. Одна з основних цілей банківського маркетингу — залучення нових клієнтів, які до цього не користувалися
послугами банку. В умовах євроінтеграції важливого значення
поряд з традиційною маркетинговою концепцією набуває соціально-етична.
Традиційна маркетингова концепція полягає в тому,
що зростання обсягу споживання банківських послуг забезпечується в основному після здійснення аналізу потреб та мотивацій попиту на них окремих соціальних груп населення або
контактних аудиторій та розроблення на цій основі адресної
пропозиції щодо просування банківських послуг. Інакше кажучи, традиційний банківський маркетинг починається з аналізу ринку банківських послуг та банків-конкурентів і завершується розробкою комерційних та персональних пропозицій,
впровадженням програм їх просування. Ця концепція поширилась у банківській сфері в середині 90-х років XX ст. і була
пов’язана з підвищенням попиту на традиційні банківські послуги; розвитком зовнішньої та внутрішньої інфраструктури,
міжнародних фінансових ринків; обмеженістю фінансових ресурсів. Банки, орієнтовані на традиційну маркетингову концепцію, частіше, ніж інші, мають свій «товарний знак» або девіз
і надають повний комплекс банківських послуг.
Соціально-етична концепція банківського маркетингу ґрунтується на тому, що місія, стратегія та політика банку орієнтуються на пріоритет загальнолюдських потреб, а не на інтереси
фінансової установи. Ця концепція є «орієнтованою на людину» або «концепцією інтелектуального споживання». Вона
найбільш перспективна для банків в умовах євроінтеграції,

Розділ 1. Макроекономічні аспекти розвитку національної економіки України …

95

оскільки сприяє інтересам суспільства в цілому. Ця концепція
сформувалася на початку 80-х років XX ст. Одним із її варіантів
є концепція 7-С. У ній за допомогою інструментів банківського
маркетингу досягнуто рівноваги між інтересами клієнтів, банків та суспільства в цілому. Інакше кажучи, у процесі задоволення запитів клієнтів банки отримують прибуток, а суспільство (через клієнтів і банк) — свою частку у вигляді податкових
відрахувань або реалізації соціальних проектів.
Оскільки асортимент банківських продуктів та послуг досить широкий, то доцільно здійснювати його аналіз застосовуючи Boston matrix. Це дасть змогу виявити, які з них можуть
бути «дійними коровами», а які з «важких дітей» згодом стануть «зірками». Очевидно, що до перших належать традиційні банківські послуги (кредити та депозити), а до других — фінансові інновації, мобільний та веб-банкінг, банківські картки.
Як об’єкт маркетингу банківська картка, з одного боку, є сучасним та зручним інструментом накопичення, розрахунку,
кредитування, а з другого — паспортом клієнта, важливим носієм інформації про клієнтську поведінку. На сьогодні охоплення населення банківськими картками є досить високим: до 80 %
населення вже є держателями.
Для ринку банківських карток характерні:
— жорстка конкуренція (у тому числі з боку небанківських
організацій), на ринку постійно з’являються нові гравці;
— висока технологічність операцій із картками, при цьому
використовувані технології постійно змінюються;
— широкий асортимент пропонованих послуг (часто пропонуються пакети послуг);
— невисока лояльність клієнтів (на відмінну від власників депозитів, власники банківських карток мають можливість
оперативно перейти на обслуговування до банку-конкурента.
Таким чином, найбільш перспективною тенденцією розвитку банківського маркетингу є створення нових банківських
продуктів та маркетингових концепцій, заснованих на впро-
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вадженні банківських систем лояльності на базі банківських
карток, які дадуть можливість банкам посилити свою конкурентоздатність на ринку банківських послуг та забезпечать клієнтів широким асортиментом інноваційних технологічних послуг.
Отже, банківські системи лояльності в рамках банківського маркетингу стануть ключовим інструментом банку в системі взаємовідносин з клієнтами через визначений комплекс комунікацій та систему показників ефективності використання
системи лояльності, що супроводжуватимуся спеціалізованою
технологічно-аналітичною платформою, кваліфікованим персоналом з метою збільшення прибутковості банку шляхом залучення нових та утримання існуючих клієнтів [4, 89].
Впровадження банківських систем лояльності на базі банківських карток зумовлює необхідність розроблення типології
останніх у рамках банківського маркетингу (табл. 1).
Отже, сьогодні банківська система є динамічним інституціональним блоком економіки, який розвивається відповідно до загального напряму євроінтеграції банківської системи
України. У той же час звертає на себе увагу той факт, що в цілому стратегія банківської системи має оборонно-адаптивний
характер — на нових сегментах ринку фінансових послуг банки не наступають, а обороняються. Саме по собі проникнення
нових іноземних банків та небанківських установ на цей ринок
ще не свідчить про серйозну конкурентну загрозу для українських банків, але така тенденція зростає. На сучасному етапі
євроінтеграції визначено п’ять основних тенденцій розвитку
банківського маркетингу. З огляду на необхідність зміцнення
конкурентоздатності українських банків на ринку банківських
послуг доцільно впроваджувати в банківську практику соціально-етичні концепції банківського маркетингу, засновані на
імплементації банківських систем лояльності на базі банківських карток.
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Таблиця 1
Класифікація банківських карток з позиції банківського маркетингу
Ознака

Вид

Сезонність

1. новорічні свята (середина листопада — середина січня)
2. травневі свята (середина квітня — середина травня)
3. літні канікули (червень — серпень)

Дизайн

1. естетичний
2. іміджевий
3. орієнтований на цільову аудиторію
4. продуктовий
5. вільний дизайн

Наявність
додаткового
зображення

1. з QR-кодом
2. з фото
3. з підписом
4. з лінійкою в сантиметрах
5. з нанесенням кодування
6. з голограмою
7. стандарт — без зображень

Нейромаркетинг

1. без нейромаркетингу
2. з елементами нейромаркетингу:
¡ із запахом;
¡ із зображенням, що оживає;
¡ з музикою, що оживає

Форма
та розмір

1. стандартний розмір
2. розподіл карт на сегменти
3. нестандартної форми

Декор

1. з прозорими елементами
2. з діамантами
3. із золотим покриттям

Ступінь
ідентифікації

1. іменна (з нанесенням імені)
2. неіменна (без нанесенням імені)
3. з ідентифікацією (з нанесенням посади, рівня
в гольф-клубі)

Матеріал

1. пластикові
2. картонні
3. металеві
4. карбонові
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Ознака

Вид

5. золоті
6. з еко-матеріалів
7. інші
Призначення

1. платіжна
2. інформаційна
3. ідентифікаційна

Категорія
клієнта

1. VIP-клієнт
2. середній сегмент( класичні клієнти)
3. економ-сегмент (прості клієнти)

За наявності
додаткових
сервісів

1. ко-брендингові
2. з авіакомпаніями
3. з мережею ресторанів
4. з торговими мережами
5. звичайні з додатковими сервісами від третіх сторін:
¡ консьєрж-сервіс;
¡ страховка;
¡ транспортні послуги;
¡ нотаріальні послуги;
¡ кадрові послуги — пошук персоналу
для корпоративних карт

Цільова аудиторія

1. за інтересами:
¡ для учасників систем лояльності;
¡ для учасників програм винагород;
¡ туристичні карти для мандрівників;
¡ автокарти / паливні карти;
¡ інтернет-карти;
¡ подарункові карти;
¡ агрокарти / карти для фермерів;
¡ карти для моряків;
¡ мереж мобільного зв’язку,
спортивні / футбольних уболівальників.
2. за категоріями клієнтів / населення:
¡ жіночі / леді-карт;
¡ олігархи;
¡ корпоративна / службова;
¡ пенсійна / соціальна;
¡ VIP-клієнти / карти;
¡ зарплатна;
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Вид

¡ студентська;
¡ для геймерів;
¡ дитячі / школяра
За категоріями
клієнтів

1. елітні — Signature
2. інфініті — Infinite
3. платинові — Platinum
4. золоті — Gold / Premier
5. срібні — Silver
6. прості — Classic
7. ворлд — World Mastercard
8. інші

За формфактором

1. класичні
2. міні
3. віртуальні

За дизайном
упаковки

1. вітальний пакет — Welcome Pack:
¡ Welcome Pack картхолдер;
¡ Welcome Pack брошура;
¡ Welcome Pack анкета.
2. стандарт

За методикою
ціноутворення

1. пакетна пропозиція
2. перехресні продажі — х-sale
3. система цінових бонусів
4. повторні поліпшені продажі up-sale

По каналах просування

1. через мережу точок продажів:
¡ банку;
¡ АТМ і термінали;
¡ мережу партнерів
2. через дистанційні канали:
¡ інтернет-банкінг;
¡ мобільний банкінг.
3. через Інтернет:
¡ інтернет-реклама;
¡ соціальні мережі

Тип комунікації

1. прямий продаж
2. мобільна комунікація
3. інтернет-комунікація
4. телефонний продаж
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ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
ДОСВІД КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
В УКРАЇНІ
Нині Китайська Народна Республіка (КНР) є одним
зі світових лідерів за багатьма показниками економічного розвитку. Протягом 2002–2017 рр. середньорічні темпи економічного зростання КНР перевищували 8 %, у той час як інші країни
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світу в окремі роки декларували від’ємні показники приросту
ВВП, що пояснюється руйнівним впливом світової фінансовоекономічної кризи. Нині економіка КНР, по суті, є індустріально-аграрною з елементами постіндустріального виробництва.
За останні 30 років показник ВВП на душу населення зріс у КНР
майже в 11 разів, при цьому частка країни у виробництві світового ВВП нині перевищує 9,5 %. Крім того, економіка КНР забезпечує понад 20 % потенціалу приросту світового ВВП [6, 60].
В економіку Китаю вкладено понад 1 трлн дол. США прямих
іноземних інвестицій, вартість золотовалютних резервів оцінюється на рівні 3,5 трлн дол. США [13].
У КНР проблематиці формування та реалізації науковотехнічної (технологічної, інноваційної) політики приділяється
значна увага. Влада країни виходить з того, що досягти світового лідерства можна лише на основі широкого використання науково-технічних рішень (як власних, так і імпортованих)
[6, 62]. Серед пріоритетних завдань державної економічної політики задекларовано продовження індустріалізації та інформатизації усіх сфер суспільного життя, розвиток нових галузей (тобто галузей вищих технологічних укладів), підвищення
частки сфери послуг у структурі ВВП. Ставиться мета досягти
лідерських результатів у сфері екологізації виробництва, у тому
числі через економію матеріальних ресурсів на основі ефективного ресурсозбереження та ресурсоуправління створити систему попередження стихійних лих і мінімізації їх наслідків, формування галузі екобудівництва [10, 22]. Промислова політика
Китаю будується на основі пріоритетної підтримки власного
виробництва. Також передбачено широку модернізацію виробничої бази, впровадження новітніх технологій, підтримку інноваційного розвитку.
У рамках науково-технічної політики КНР реалізуються
програми будівництва широкополосного інтернету, створення інтегральних мереж, плоских дисплеїв, об’єктів космічної
інфраструктури, виробництво літаків для місцевих авіаліній,
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будівництво зразкових закладів охорони здоров’я та початкової освіти.
Вказані завдання, зрозуміло, можна розв’язати на основі відповідного кадрового забезпечення. Ключовою умовою
успішної реалізації науково-технічної політики є наявність спеціалістів високої кваліфікації, які можуть продукувати новітні науково-технічні й інноваційні рішення та забезпечувати їх
впровадження у виробництво й соціальну практику. Отже, вищій освіті відводиться особлива роль у системі інструментів
підтримки високих темпів економічного зростання на інноваційній основі.
Китайський уряд, намагаючись дати відповідь на глобальні
трансформації, вживає заходів для підтримки високих темпів
соціально-економічного розвитку, у тому числі через стимулювання науково-технічного прогресу. У рамках цього курсу було
висунуто стратегію «процвітання країни на основі розвитку
науки та техніки», у якій освіта посіла одне із ключових місць.
Китайська влада виходить з того, що галузі науки і вищої
освіти є безпосередніми чинниками прискорення науково-технічного прогресу, що веде до добробуту та глобального лідерства. Отже, тенденції та закономірності розвитку вищої освіти
у КНР доцільно вивчати в контексті проблем формування і реалізації науково-технічної політики [10, 23–27].
Цілком зрозуміло, що і сама вища освіта має розвиватися на
інноваційних засадах, а зміст навчання має цілком відповідати запитам економіки (реальних роботодавців). Отже, на нашу
думку, оцінювати стан та тенденції розвитку системи вищої
освіти Китаю доцільно з точки зору її сприяння реалізації стратегічних завдань соціально-економічної політики, у тому числі
щодо технологічного розвитку економіки. Аналіз цього досвіду може бути застосований при реформуванні системи вищої
освіти України.
Втілення в життя амбітних планів китайської влади з перетворення Китаю у лідера цивілізаційного розвитку неможливо
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без організації функціонування якісної системи освіти, у тому
числі вищої, яка забезпечує трансфер передових знань, формування в усіх сферах діяльності сучасних професіоналів, що володіють передовими досягненнями науки й техніки, вміють
працювати творчо, самостійно і результативно.
У керівних документах було сформульовано положення про
те, що «освіта має повернутися обличчям до модернізації, до
світу, до майбутнього». Держава виділяє значні інвестиції на
модернізацію освіти [2, 43].
Система вищої освіти в Китаї регулюється державою на
основі реалізації стратегічних пріоритетів і завдань соціальноекономічної політики та з урахуванням прогнозів технологічного розвитку глобальної економіки. Вживаються заходи для
розширення кількості набору на факультети, на яких готують
фахівців, що у майбутньому сприятимуть зміцненню національної конкурентоспроможності Китаю [5, 65].
Вважається, що традиційні й улюблені старими європейськими університетами гуманітарні науки дають хороше уявлення про минуле, але не спонукають до створення чогось
принципово нового. Тому в КНР розширюється державне замовлення у тих сферах, де Китай тримає або очікує отримати технологічне лідерство [11, 132]. Серед таких спеціалізацій:
машинобудування, архітектура, електроніка, легка промисловість, харчова промисловість, обчислювальна техніка, енергетика, економіка й фінанси, управління національним господарством. Останніми роками прискорилися темпи зростання
державного замовлення на філологічні спеціальності, у тому
числі з вивчення європейських мов, що пов’язано із реалізацією ініціативи «один пояс — один шлях».
Нині при китайських університетах функціонує понад
100 наукових лабораторій світового рівня та 36 інженерних
центрів, які виконують конкретні науково-технічні замовлення.
За масштабами вищої освіти (кількість закладів вищої освіти (ЗВО), викладачів вишів та студентів) Китай займає пер-
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ше місце у світі. Нині у КНР функціонує 2409 державних ЗВО.
Контингент студентів становить 16,5 млн осіб [1]. Кількість
осіб, прийнятих на навчання до вищих навчальних закладів,
щороку зростає.
Понад 60 китайських ЗВО економічного профілю впроваджують програми МВА (магістратуру, за результатами якої
випускнику присуджується ступінь магістра ділового адміністрування). За цими програмами викладання здійснюється
іноземними викладачами та керівниками провідних корпорацій [8]. Функціонують програми ЕМВА (магістр ділового адміністрування для вищого менеджменту) та MPA (магістр ділового адміністрування для суспільного сектора).
У Китаї розвивається мережа недержавних ЗВО, які забезпечують якість підготовки на рівні кращих державних університетів. Недержавні заклади розглядаються насамперед як інституції, що мають частково вирішити проблему бюджетного
фінансування розвитку вищої освіти.
Навчання у приватних ЗВО платне. Сюди входить плата за
надані освітні послуги та вартість проживання (оскільки більшість вказаних закладів — інтернатного типу). Оплата може
здійснюватися різними установами та підприємствами, у тому
числі державними, які зацікавлені в залученні майбутніх випускників [3, 247].
У разі успішного навчання студенти мають право на одержання підвищеної стипендії та стипендій за рахунок різних
корпоративних фондів, які таким чином ведуть роботу з пошуку найбільш професійно підготовлених випускників.
У 1998 р. було ухвалено документ «План заохочення успішних вчених», який передбачає систему мотивації для провідних китайських та іноземних вчених, які вирішили працювати у ЗВО. Нині за цією програмою працює понад 200 вчених,
у тому числі лауреати Нобелівської премії. У вишах Китаю викладає 280 академіків Академії наук КНР (41 % від загальної
кількості академіків АН), 234 академіки Академії інженерних
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наук КНР (35,3 % від загальної кількості академіків АІН) [8].
Китайські університети запрошують на роботу кращих професорів із-за кордону, у тому числі й з України [12].
Китайські університети є засновниками близько 230 технопарків та технополісів, у яких виконуються масштабні дослідно-конструкторські та інноваційні проекти з реальним фінансуванням за рахунок бюджету або коштів приватних інвесторів.
Останніми роками китайські органи освіти докладають зусиль до активізації розвитку вищої освіти, значно розширюють державне замовлення на підготовку фахівців, стимулюють
впровадження освітніх технологій, надають грантову підтримку молодим вченим. Одночасно з цим отримало і отримує великий розвиток створення магістратури.
У Китаї звертають все більше уваги на посилення зв’язку
ЗВО з науковими центрами та реальним виробництвом (корпорації, підприємства, фірми). Помітна тенденція зростання спеціалізації освіти, окремі програми будуються з урахуванням запитів конкретних роботодавців (що представлені професійним
громадським об’єднанням) або навіть великої корпорації. Крім
традиційної «виробничої практики», існує так зване «професійне стажування», яке передбачає виконання більшого обсягу роботи та навчання конкретним навичкам управлінської або
технологічної діяльності [4]. У той же час передбачена можливість участі підприємств (майбутніх роботодавців) у модернізації навчального процесу, у тому числі шляхом надання виробничих лабораторій для виконання поточного навчання.
Окремий напрям розвитку вищої освіти Китаю — прийом на навчання іноземних студентів. Приблизно 450 ЗВО
Китаю мають право брати на навчання іноземних громадян.
Нині у Китаї навчаються громадяни понад 180 країн світу,
у тому числі з США, Канади, Великої Британії, Австралії, Росії,
країн ЄС [14].
Іноземні громадяни можуть претендувати на одержання
від китайського уряду стипендій для навчання на бакалавр-
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ських, магістерських та докторських програмах. Розмір стипендій — від 130 до 230 дол. США на місяць, що дає змогу покривати необхідні витрати на навчання, харчування, проживання
та медичне страхування. В окремих випадках (для талановитих
іноземних студентів або для студентів, що мають намір працювати у КНР за цільовим набором) допускається фінансування
короткострокового навчання та вивчення китайської мови [9].
Для іноземних студентів навчання у КНР на бакалаврських
програмах та мовних курсах коштує від 2 до 6,5 тис. дол. США
(залежно від ЗВО та обраної спеціальності), на магістерських —
від 2,2 тис. до 7,5 тис., на докторських — від 2,7 тис. до 8,5 тис.
Проживання коштує від 700 до 900 дол. США (на рік у двомісній стандартній кімнаті в гуртожитку), харчування — від 60 до
200 дол. на місяць [4].
У рамках реалізації державної політики у галузі вищої освіти здійснюється фінансування діяльності державних ЗВО, а також окремих програм і проектів (у яких беруть участь державні та недержавні виші).
У Китайській Народній Республіці частка бюджетних витрат
на освіту у ВВП невисока — 3 % (для порівняння: в Україні —
7 %, у країнах ЄС — від 4,5 до 7 %), а фінансування вищої освіти у структурі ВВП — 0,7 %. (дані за 2015 р.) [2, 44]. У КНР обсяг фінансових ресурсів, що спрямовується на розвиток вищої
освіти, щороку зростає.
Закон КНР про освіту декларує: «Частка фінансової підтримки освіти у структурі валового національного продукту
має збільшуватися відповідно до розвитку народного господарства та зростання фінансових надходжень».
Бюджет на вищу освіту складається з двох частин — поточні
витрати та капітальне будівництво. Асигнування, передбачені
по частині «капітальне будівництво», досягають до 50 % від загальної суми витрат і спрямовуються на будівництво та ремонт
закладів, закупівлю навчального обладнання, впровадження
нових освітніх технологій.
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Основним джерелом фінансування діяльності ЗВО державної форми власності є кошти центрального бюджету (централізовані асигнування), але не заборонено надавати послуги за плату. Бюджет ЗВО середнього рівня зазвичай складає 150–200 млн
дол. США. Одним із джерел фінансування вищої освіти є кошти, отримані від податку на освіту. Особливістю китайської
системи фінансування діяльності ЗВО є значний обсяг коштів,
що надходять від благодійних організацій та у вигляді пожертв.
Міністерство освіти КНР регулює кількість державних ЗВО
різного рівня та профілю, а також зміст програм за кожним
напрямом підготовки у таких закладах. Недержавні ЗВО мають право самостійно визначати перелік спеціальностей (згідно з наявною матеріальною базою та кадровим забезпеченням) і навчальні програми [15]. Нерідко перелік спеціальностей
складається з урахуванням реальних потреб економіки регіону,
на території якого розміщений заклад.
У КНР ухвалено закон про сприяння розвитку недержавної
освіти [1]. Недержавні ЗВО не сприймаються як конкуренти
державним, оскільки вони зазвичай займають «ринкові ніші»,
які для державних закладів просто нецікаві.
Продовжується реформування системи управління ЗВО.
Передбачається подальша децентралізація цієї системи, посилення автономії університетів. Поставлено завдання про подальшу диверсифікацію джерел фінансування діяльності ЗВО,
розширення їх прав у залученні та адмініструванні додаткових
фінансових ресурсів. Планується також, що держава розподілятиме випускників лише педагогічних та інших «дефіцитних»
спеціальностей.
Одним із напрямів міжнародної взаємодії китайських ЗВО
є організація та проведення дослідницьких проектів спільно з іноземними партнерами. Уряд КНР та окремі ЗВО беруть участь у реалізації програм, що їх здійснюють та фінансують міжнародні організації (у тому числі ООН, ЮНЕСКО,
Всесвітній банк тощо).
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Особливістю вищої освіти КНР є порівняно низька частка
фінансування, що отримують ЗВО за рахунок централізованого бюджету. За даними економічних досліджень, за рахунок бюджетних коштів покривається 53 % витрат ЗВО, решта 47% —
за рахунок реалізації освітніх послуг [8]. Це змушує виші орієнтуватися на реальні потреби ринку та враховувати запити роботодавців.
У Китаї ЗВО мають право займатися підприємницькою діяльністю, тим самим створюючи дохідну базу для виробництва
та надання якісних освітніх послуг. Підприємницький дохід
може формуватися за рахунок традиційних (надання освітніх
послуг) та інших джерел (продаж наукових результатів та інноваційних розробок, проектування, надання консультацій,
виконання міжнародних проектів, виробництво наукомісткої продукції, трансфер технологій, продаж права на використання об’єктів інтелектуальної власності тощо). Відповідний
досвід, на нашу думку, доцільно опрацювати та впровадити
в українську практику.
Між Україною та КНР здійснюється активне співробітництво у галузі вищої освіти. Щоправда, воно стримується недостатністю фінансових ресурсів українських університетів і,
як наслідок — неможливістю участі українських партнерів
у багатьох потенційно результативних проектах.
Існує досвід організації українознавчих досліджень китайськими університетами. Нині в КНР функціонує 3 українських
центри (центри досліджень України), створені при китайських
університетах. Найбільш результативно функціонує Центр досліджень України при Тяньцзинському університеті іноземних
мов (м. Тяньцзинь). Центр відкрито у 2014 р. В урочистій церемонії взяли участь Надзвичайний та Повноважний Посол
України в КНР пан Олег Дьомін, представники Міністерства
освіти КНР та мерії міста Тяньцзинь. За рішенням Міністерства
освіти КНР Центр досліджень України при Тяньцзинському
університеті іноземних мов у 2017 р. отримав статус дослід-
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ницького. Нині цей Центр організував широкі українознавчі
дослідження, у т. ч. шляхом проведення наукових конференцій,
здійснення програм академічної мобільності, підготовки наукових доповідей та публікацій тощо. У Центрі працює 3 українських професори, які надають консультації китайським науковцям та викладачам, проводять наукові семінари для аспірантів
і магістрантів [7, 108].
На нашу думку, для активізації китайсько-українського співробітництва у галузі вищої освіти необхідно вирішити
такі актуальні питання: профінансувати створення та підтримку функціонування при ЗВО Китаю Центрів української науки і освіти та Центрів української культури й мови; за участю
членів та експертів Підкомісії з питань співробітництва в галузі освіти між Україною та КНР Комісії зі співробітництва між
Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки розробити методичні рекомендації для організації взаємного обміну актуальною інформацією та досвідом щодо розвитку освіти
і науки між профільними міністерствами України та КНР, а згодом — ухвалити відповідні управлінські рішення на пленарному засіданні Підкомісії; передбачити бюджетне фінансування
заходів з підтримки просування на китайський ринок освітнього продукту, що виробляється ЗВО України (проведення виставок, презентацій тощо), враховуючи надзвичайно значний
рівень незадоволеного попиту на освітні послуги з боку громадян КНР; за участю членів та експертів Підкомісії з питань
співробітництва в галузі освіти між Україною та КНР Комісії
зі співробітництва між Урядом України та Урядом Китайської
Народної Республіки розробити методичні рекомендації для
організації грантового фінансування наукових досліджень,
що спільно здійснюються ЗВО України та КНР або виконуються закладами однієї сторони на замовлення іншої, а згодом — ухвалити відповідні управлінські рішення на пленарному засіданні Підкомісії; вжити заходів для збільшення кількості
громадян КНР, що здобувають вищу освіту у ЗВО України, зо-
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крема шляхом аудиту цінових параметрів основних освітніх
продуктів, що виробляють ці заклади, вирішення наявних побутових проблем (організація проживання, оформлення документів, підвищення якості медичного обслуговування тощо)
та подальшої реалізації відповідних маркетингових заходів.
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ЕКОНОМІКА ФОРМУВАННЯ
Й РОЗПОДІЛУ ВЛАСНОСТІ:
ОПОДАТКУВАННЯ РОЗКОШІ
ТА ПОДАТОК НА БАГАТСТВО
Податки в системі розподілу доходів та багатства.
Від часу своєї появи економіка — це наука про багатство,
що проходить всі етапи процесу економічного відтворення:
виробництво, обмін, розподіл та споживання матеріальних
благ. Формально стадія розподілу є дією, що настає безпосередньо після виробництва. У реальності розподіл інтерпретується
як етап в економічній системі, суть якого полягає у факті привласнення виготовлених благ. Економічним змістом розподілу
є функція встановлення певних часток (пропорцій), відповідно до яких вироблений продукт надходить у розпорядження
суб’єктів його виробництва та відображає присвоєння виготовлених благ.
Працюючи індивід розв’язує одночасно три завдання, які
зумовлені його потребами: що й скільки має бути отримано
в результаті його діяльності та які саме потреби має задовольнити. Цілком очевидно, що під останнім мається на увазі розподіл очікуваних результатів між численними потребами індивіда. Крім того, розподіл у процесі суспільної праці розв’язує
ще одне важливе завдання: на задоволення чиїх саме потреб
має бути спрямований вироблений продукт. Все зазначене є актуальним для будь-якого суспільства чи соціальної формації.
У суспільстві, заснованому на товарному виробництві, виникає певна ілюзія, ніби функції розподілу продукту цілком реа-
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лізуються в процесі товарообміну. На основі цього створюються різноманітні ринкові теорії, які взагалі можуть обходитись
без розгляду економічних відносин розподілу, підміняючи його
аналізом обміну між власниками факторів виробництва.
Закони розподілу продуктів праці та створених благ визначаються дещо іншими чинниками (крім тих, що встановлюють
закони товарного обміну):
— способи участі індивіда у виробництві, основною характеристикою яких є рівень свободи, що пов’язує його із засобами виробництва;
— розподіл індивідів у системі функціонального розподілу
праці;
— відносини приналежності продуктивних сил, що використовуються в процесі виробництва.
Феномен розподілу, його структура повністю визначаються
організацією виробництва; розподіл сам по собі є безпосереднім продуктом останнього. Участь у виробництві передбачає
наявність певних способів, за допомогою яких індивіда можна
залучити до цього процесу та пов’язати із засобами виробництва. Ці способи різноманітні й розрізняються насамперед за
ознаками свободи і примусу. Індивід, який живе в суспільстві,
ніколи не буває абсолютно вільним, а примус може здійснюватися не тільки через пряме насильство, а й так званими «добровільно-примусовими» методами.
Розподіл у процесі економічного відтворення відбувається
на основі певних законів. Перший — відповідність форм розподілу продукту способам участі індивідів у виробництві (рівнозначно як способам їх пов’язування із засобами виробництва).
Якщо індивіди добровільно пов’язані із засобами виробництва
та залучені у цей процес, то розподіл продукту має колективну, демократичну форму. У разі застосування фізичного або
економічного примусу носії робочої сили не беруть активної
участі в розподілі. При такому способі організації виробництва
останній носить класову, станову або корпоративну форму.
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Другий загальний закон розподілу — нерівність часток продукту, який розподіляється між учасниками виробництва. Він
прямо протилежний основному закону ринку, що передбачає
рівність цінностей продуктів обміну. Розподіл індивідів у системі функціонального поділу праці є тією об’єктивною підставою, що зумовлює наявність подвійної нерівності:
— нерівність ролей індивідів, які вони відіграють, тобто суспільної значимості їхніх функцій. Нерівність функціональних
ролей розуміють усі члени суспільства. Вона лежить в основі суспільних норм розподілу. Всім зрозуміло і видається справедливо те, що головні дійові особи виробничого процесу мають одержувати більшу частку продукту, ніж другорядні;
— нерівність можливостей для використання суспільних
функцій в особистих інтересах, зумовлена нерівністю місць, які
посідають індивіди в системі функціонального розподілу праці. Останнє, крім нерівності розподілу, що визнається суспільством нормальним і справедливим явищем, зумовлює ще й нерівність можливостей для отримання на свою користь частки
продукту понад суспільно встановлені норми. Суб’єктивно
реалізація можливостей залежить від уміння індивідів використовувати функціональні переваги в особистих інтересах,
а об’єктивно — від їхньої участі в контролі економічного процесу. Тобто, можливості індивідів привласнити наднормативну частку суспільного продукту тим більші, чим більше вони
в змозі контролювати економічний процес і чим менше самі
контролюються суспільством.
Сутність функції відносин розподілу полягає в забезпеченні нормальних умов відтворення всіх верств та груп суспільства, необхідних для ефективного функціонування економіки.
Нормальні умови відтворення — це такий рівень задоволення потреб соціальних верств і груп, який дає змогу останнім
стабільно існувати в зайнятій ними суспільній ніші, не роблячи активних спроб покинути її. Цей рівень визначається самостійно. Орієнтиром у ньому є реальна змога зберегти або під-
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вищити власний добробут. Можливості соціальних верств
і груп здебільшого визначаються їхньою функціональною роллю в процесі присвоєння благ. Коли ці ролі під впливом певних
зрушень змінюються, то як результат з’являється потенційна
можливість поліпшити власний добробут за рахунок більшої
частини чи навіть всього додаткового продукту інших соціальних груп. Зрозуміло, що така змога внаслідок контролю виробничої та фінансової системи суспільства неодмінно використовується. Разом з підвищенням економічної значимості одних
суспільних верств водночас знижується вага інших, що безпосередньо позначається на частках продуктів, які розподіляються між ними. Суспільні класи, які втрачають свою економічну
значимість, чинять опір відносному й тим більше абсолютному скороченню своєї частки доходу. Проте у них немає шансів зберегти непорушними колишні суспільні норми розподілу
при новому розподілі суспільних функцій. Тому внаслідок конкурентного протистояння соціальних прошарків найбільша
частка сукупного продукту переходить до тієї суспільної групи, яка відіграє вагомішу економічну роль. Якщо ж явних переваг функціональні ролі не надають жодній соціальній групі, то
основною часткою сукупного продукту розпоряджається їх загальний представник — держава.
Зовні відносини розподілу сукупного суспільного продукту
складаються у вигляді соціального конкурентного протистояння індивідів, груп, верств та класів за отримання максимальної його частки на свою користь. У цій боротьбі перемагають
ті, хто займає стратегічно найбільш вигідне економічне становище. З позиції базисних положень економічної теорії розподіл
стосується процесів привласнення необхідного й додаткового
суспільного продукту. Якою б не була частка першого, але якщо
вона задовольняє потреби класу більш вигідного економічного
становища, забезпечуючи ефективну участь останнього у відтворенні суспільного продукту, тоді це не провокує його до насильницького перерозподілу, що дестабілізує суспільство.
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Економічною основою появи та швидкого розвитку різноманітних нових суспільних відносин, включаючи виникнення соціальних класів, їхнього розшарування за рівнем добробуту та утворення держави, є процес розподілу додаткового
продукту. Він здійснюється під впливом таких основних факторів: (1) охорони додаткового продукту; (2) власності на засоби виробництва; (3) організації та управління. Розподіл
додаткового продукту провокує схильність до збагачення, посилюючи тенденції соціального розшарування та економічної
нерівності соціальних верств за рівнем добробуту в суспільстві.
Економічною особливістю додаткового продукту є те, що його
можна відняти у безпосереднього виробника, не припиняючи сам процес відтворення. Додатковий продукт сам по собі
продукує появу безлічі охочих заволодіти ним. Тому процес
його відтворення автоматично включає в себе функцію захисту. Вона, будучи об’єктивно необхідною, реалізується суспільством, якщо не цілеспрямовано, то стихійно, в результаті конкурентного протистояння різних претендентів на присвоєння
додаткового продукту. Залежно від участі різних соціальних
прошарків у відтворювальному процесі та в управлінні економікою в масштабах народного господарства складаються певні
форми соціально-економічних відносин, формується відповідний суспільний лад. У міру відокремлення функцій управління від власності на основні засоби виробництва та включення
в процес керування економікою всіх соціальних груп суспільства відбувається її соціалізація і, відповідно, змінюються форми розподілу суспільного продукту.
Отже, можемо констатувати таке:
— за законами ринку між суб’єктами економічної діяльності відбувається не розподіл, а перерозподіл продуктів, доходів
і багатства, тобто отриманих ними часток як сукупного продукту, так і (особливо) нагромадженого суспільного багатства;
— частки багатства (доходів, суспільного продукту), які
в реальності дістаються конкретним соціальним прошаркам,
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регулюються спеціальними законами розподілу, а не ринкового
обміну.
Поняття «соціальний клас» почало вивчатися в XVII–XIX ст.
У цьому контексті розглядались антагоністичні соціальні групи: багаті — бідні, робітники — капіталісти, власники — невласники. Французькі історики Ф. Гізо й О. Тьєрі проілюстрували
протилежність класових інтересів та неминучість їх зіткнення.
В основі поділу на соціальні класи лежить право власності
на засоби виробництва, суспільний поділ праці; розподіл доходів та благ, їх привласнення й подальше споживання, що в результаті визначає рівень достатку і багатства соціальних верств
та індивідів. Саме від особливостей розподільних процесів залежить можливість нагромадження власності та примноження
багатства.
Загалом розподіл, незалежно від об’єкта останнього, стосується та здійснюється на основі доходів. У практиці реалізації розподільних механізмів існують різні методи розподілу:
(1) зрівняльний; (2) привілейований; (3) ринковий; (4) за багатством. Розподіл здійснюється різними способами та схемами, згідно з якими формуються відповідні моделі фінансових
відносин у суспільстві, при цьому провідна роль тут належить
державі. Будь-яка розподільна модель у сучасних умовах реалізується при ринкових відносинах, враховуючи економічні реалії із використанням фінансових інструментів. Найбільш вагомим засобом розподілу в ринковій економіці є податки.
Оподаткування займає головну позицію в науці про розподіл. Предметом фінансової науки є дії держави щодо здобуття і використання коштів та відображення її діяльності на
різних сторонах народного життя. Основне завдання цієї науки полягає в характеристиці фінансових явищ, які відбуваються в суспільстві, їх методичній класифікації та інтерпретації, встановленні закономірностей перебігу. Кожне завдання
водночас є і питанням політичним, соціальним, економічним,
історичним, правовим. Успішне вирішення фінансових проб-
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лем зумовлюється взаємодією існуючих політичних, соціальних, правових та господарських умов, керівних економічних
та філософських доктрин, історичних прецедентів. Всі ці чинники мають бути враховані при поясненні певних фінансових явищ. Зокрема, надзвичайно важливим є правильний аналіз класових відносин в суспільстві, що визначають напрями
діяльності держави в економічному відношенні та особливо
у сфері розподілу.
Оподаткування виникло одночасно з появою найпростішої державної моделі. Історія податків своїм корінням сягає
у глибоку давнину, у часи первинного формування суспільства
та виникнення суспільних потреб. Не викликає сумніву й те,
що за довго до християнства перші володарі давніх царств вважали, що мають божественне походження і культ їх обожнювання потребує матеріальних надходжень у вигляді принесення дарунків (жертви). Проте навіть божественне начало не
в змозі було забезпечити їм фінансову недоторканність. Таким
чином, було узаконено жертвоприношення. Зведені у ранг священних податки ніхто не смів ставити під сумнів. Релігійна завуальованість податків, яка виникла ще в античні часи, завдяки християнству була збережена в Європі на наступні півтори
тисячі років. Ще до народження Христа податок вважався відомим методом стягнення коштів на користь держави. А переписи населення в ті часи здійснювались здебільшого з метою встановлення числа платників податків.
Існує думка про те, що жертвоприношення — одна з архаїчних початкових форм оподаткування, а священнослужителі —
прообрази сучасних чиновників. Храми вимагали постійного
надходження коштів — жертв та пожертвувань, які сьогодні
складно класифікувати однозначно як податки чи жертвопринесення. У теократичних державах (особлива форма організації державної влади, при якій вона повністю або здебільшого
підпорядковується церковній ієрархії), де володар був одночасно і верховним священнослужителем (Єгипет, Іудея, Самарія),
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або в країнах з фундаменталістським ісламом неможливо розмежувати жертву та податок.
На ранніх стадіях податкові системи не були єдино цілісними та логічно скомпонованими. Вони скоріше являли результат
боротьби, а не логічної побудови. Оподаткування населення
було вкрай нерівномірним. Лише з розвитком буржуазії і в протистоянні інтересів різних соціальних класів складаються й змінюються європейські податкові системи. Розпочинається етап
формування конструктивних систем оподаткування. Після низки буржуазних революцій XVI–XVIII ст. відбулись надзвичайні зміни в суспільному житті Європи. У міру зміцнення влади
буржуазії протягом XVIII–XIX ст. зменшується кількість податків, вони стають більш впорядковані. При їх введенні та зміні
в парламентах рельєфно проявляється протистояння інтересів
провідних політичних сил. В Англії результатом боротьби землевласників з «аристократією капіталу» до кінця XVIII ст. стало
зниження, а потім і скасування земельного податку. Зростання
політичної сили капіталістів привело до ліквідації значної кількості непрямих податків. З початку XIX ст. в Англії почали заявляти про свої інтереси робітники.
З давніх часів і до XVI–XVII ст. земельний податок та непрямі податки були основними джерелами державних доходів. З XVIII–XIX ст. податковий тягар почав розподілятися
більш рівномірно за класами й верствами населення, більшменш пропорційно до величини доходів та майна індивідів.
Прибутковий податок, податки на прибуток і майно після їх
появи швидко стали основними джерелами доходів державного бюджету.
У ринковій економіці при капіталізмі податки як сфера виробничих відносин є економічною категорією зі стійкими внутрішніми характеристиками, закономірностями розвитку
й різними формами прояву. Податки виражають реально існуючі відносини, пов’язані з процесом вилучення частини вартості національного доходу (суспільного продукту) на користь
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буржуазії. Капіталісти сплачують податок на прибуток, отриманий від праці найманих робітників. Останній значно перевищує їхні особисті потреби, тому податки нейтральні до особистого споживання капіталістів.
Оподаткування по-різному впливає на суспільство, зокрема щодо соціальних прошарків та окремих індивідів. Воно
може мати прогресивний або регресивний ефект. Це стосується окремих податків, груп податків, податкової системи в цілому. Податкова система є прогресивною, якщо після сплати податків економічна (дохідно-майнова) нерівність у суспільстві
знижується або коли індивід з вищою податковою платоспроможністю (багата, заможна особа) виплачує податками більшу
частку зі своїх доходів, ніж індивід з нижчою податковою платоспроможністю («бідний платник»). Отже, прогресивні податки лише зменшують нерівність за доходами, але не за особистим достатком (фінансово-майновим). Пропорційні податки
теж знижують нерівність за доходами, але менше, ніж прогресивне оподаткування. Податкова система загалом є регресивною, якщо після сплати податків економічна нерівність у суспільстві збільшується.
Наскільки податкова система може бути справедлива, раціональна та ефективна — питання риторичне, оскільки будь-яка
суб’єктивна оцінка має свою власну основу. Однак усе це досить відносно й умовно з багатьма зауваженнями, обмеженнями та доповненнями. Відвічною стереотипною догмою у сфері оподаткування є питання: зняти частину податкового тягаря
з найбідніших верств населення та підвищити рівень фактичного оподаткування найбагатших. Наскільки держава є спроможною узгодити суперечливі погляди та інтереси різних соціальних прошарків, залишається доволі проблематичною
справою. Вагомим аспектом податкової політики є той вплив,
який вона має на розподіл доходів та багатства — ефект як позитивний кінцевий результат. Питання про це можна розглядати на двох рівнях: (1) у розрізі різних режимів податкового
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навантаження на платників податків при однакових та різних
економічних умовах; (2) у контексті загального впливу оподаткування на доходи населення та рівень їхнього добробуту.
Результати застосування досить різних підходів до вирішення
питання про досконалість та адекватність податкової системи
можуть дуже відрізнятись. Якщо зосередитись на певних деталях окремих податків, то можуть з’явитись пропозиції стосовно
зміни їх ставок та структури. Такі пропозиції хоч і можуть посприяти кращому забезпеченню горизонтальної та вертикальної справедливості для певних обмежених груп, які фактично
несуть на собі весь тягар конкретного податку, проте водночас
здатні в дійсності спровокувати загострення несправедливості
в більш загальному плані.
З точки зору соціальної та економічної нерівності найважливішим є вплив фіскальної системи на розподіл доходів та багатства. Цілком логічно виглядає те, що малозабезпечені верстви населення повинні оподатковуватись на досить низькому
рівні (або взагалі потребують фінансової підтримки чи повного звільнення від оподаткування); для середнього класу має застосуватись помірний рівень податкового навантаження, а для
заможних осіб та багатих соціальних прошарків можна використовувати більш посилений рівень податкового тягаря і навіть екстра-оподаткування. Фіскальна система повинна задовольняти численні соціальні інтереси і мати суспільний ефект.
Закономірно, що заможні індивіди мають більшу податкову
платоспроможність, отже, у них не викличе складності вищий
ступінь податкового навантаження, який дещо перевищує загальний рівень оподаткування. У цьому разі використовується
такий фіскальний інструмент, як податок на багатство, оподаткуванню яким підлягає сукупний обсяг приватної власності заможних індивідів.
У свою чергу, римський історик Кассій Діон Коккеян ще на
початку III ст. до н. е. так доводив доцільність стягування податків: «…оподаткування зовсім не відмітна риса монархії,
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будь-яка форма правління вимагає стягнення податків. Нам
слід обкладати зборами будь-яку власність, яка приносить прибуток її власнику, і для цього станемо стягувати податки в імперії скрізь. Адже цілком справедливо те, що жодна особа та жодна місцевість не залишаться вільними від податків, в той час
як самі вони, подібно всім іншим, користуються благами, які
держава надає всім через справляння податків…» [81, 63].
Ще в ті часи, коли Рим був невеликим містом-державою, його
суспільні витрати були незначні. Але вже на той час міг справлятись певний податок на багатство — tributum. Визначення
суми податків (census) проводилось кожні п’ять років цензорами, які складали списки громадян та робили поділ населення
на класи відповідно до їхнього майнового становища.
З альтернативної точки зору податок на багатство може інтерпретуватись як доповнення до особистого прибуткового податку аналогічно, як і всі інші податки на власність (хоча об’єкт
і база оподаткування є різними).
Податок на багатство відомий з давніх пір. По суті, це одна
з первинних форм оподаткування. У різних виглядах податок
на багатство з давніх часів існував у багатьох країнах. І своєї актуальності він не втрачав ніколи. Власне, як і сам факт наявності багатства та заможного прошарку в суспільстві.
Існує чимало досліджень багатства та його оподаткування, відомих ще з кінця ХІХ — початку ХХ ст. [20–22; 25; 33; 41;
57; 60; 80]. У базових працях ґрунтовно висвітлено фундаментальні основи податку на багатство [7–8; 10; 13–14; 38; 51; 62; 65;
67; 71]; різні аспекти його оподаткування [4; 36; 47; 78]; зокрема, розкрито зміст та призначення податку на багатство [12, 4],
його роль у фіскальній політиці та вирішенні проблем бюджетного дефіциту [73, 17]. Зазначено, що реально майже ніколи не
спостерігається 100 % (або дуже високе) оподаткування багатства [46, 115]. Дискусійні конфронтації стосовно податку на багатство особливо посилились з 1980-х років [2; 30; 34; 42–45; 49;
59; 64; 69–70].
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Багатство має багатогранний фінансово-економічний ефект,
який:
— констатує наявність заможного прошарку в суспільстві
та можливість за певних економічних умов формувати й примножувати приватне багатство;
— засвідчує факт економічної нерівності та потребує належної соціальної стратифікації з точки зору суспільних верств;
— створює передумови для реалізації державою заходів
екстраординарного комплексного характеру: забезпечення
можливості формування та примноження багатства, гарантування збереження останнього, з одного боку, а з другого — використання значної приватної власності індивідів у власних
цілях фіскального характеру, що реалізується шляхом оподаткування через запровадження та справляння податків на розкіш і багатство.
Розкіш як форма прояву багатства: особливості оподаткування. Багатство має різні кваліфікаційні ознаки. Розкіш —
одна з форм прояву заможності, що явно засвідчує та виражає
наявність багатства. Оподаткування розкоші доволі широко практикується у світі, об’єктами є різні предмети розкоші
(автомобілі, басейни, яхти, літаки тощо).
Так, у Китаї існує податок на розкіш [39]. На цю країну припадає понад 25 % обороту ринку предметів розкоші у світі [61].
У Китаї такий вид податку поширюються на будь-які товари, які формально можна зарахувати до категорії «люксових»
(зокрема, автомобілі, електротовари, дорогі годинники, парфумерія, одяг, вино тощо). Вони оподатковуються в діапазоні 3–50 % [35]. Податок на розкіш включає в себе також різні
мита: імпортні, податок на додану вартість і податок на споживання. Податкові ставки залежать від виду продукції [40]. Так,
для елітної косметики або парфумерії мито на імпорт може досягати 50 %, податок на додану вартість — 17 %, а на споживання — 10 % [11]. Дорога вартість предметів розкоші зумовила те,
що близько 80 % їх обсягу купується поза межами КНР (за кор-

Розділ 2. Формування соціальної політики в Україні в умовах глобалізаційних викликів …

125

доном витрачається в чотири рази більше коштів на предмети розкоші, ніж у Китаї). Така ситуація стає проблемною. Це,
у свою чергу, зумовлює зниження податків на розкіш з метою
інтенсифікувати внутрішнє споживання та посприяти стимулюванню імпорту, що також дасть змогу збільшити збори податків у всіх секторах роздрібної торгівлі країни. Різні нововведення в системі оподаткування предметів розкоші забезпечать
зростання продажів останніх на внутрішньому ринку країни
[66].
Податок на розкіш справляється в Австралії й має тривалу
історію. Ще до 1840 р. митні збори були значно розширені за
межі оподаткування предметів розкоші й поширювались і на
предмети першої необхідності (чай, цукор, борошно, рис, зерно, бобові) [52]. Через різні події та явища в соціально-економічному житті країни, у тому числі й за рахунок розширення
державного сектора, роль непрямих податків зросла стосовно
економічної діяльності [19; 29; 55]. Склад непрямих податків
значно змінився за останні 100 років. Акцент на митах поступово знизився, а важливість альтернативних непрямих податків, зокрема акцизів і податків на споживання на більш широкій основі, зросла [15; 23; 27]. У свою чергу, Велика депресія
(Great Depression) змусила уряд підвищувати доходи, зокрема
через сплату митних зборів [48]. Також значно зросли видатки уряду на обслуговування боргу за рахунок великої програми витрат наприкінці 1920-х років [31]. Зіткнувшись з великим
дефіцитом бюджету, уряд ввів у 1930 р. податок на оптові продажі (Wholesale sales tax, WST) [28]. Він стягувався на оптовому рівні, щоб звести до мінімуму число точок оподаткування
[68]. Першочергово цей податок був уведений у розмірі 2,5 %.
З часом база податку з продажів знизилась як частка споживання; податок з продажів виявився неефективним і не простим [79]. Хоча в Австралії до 2000 р. саме податком з продажів
оподатковувались автомобілі — за ставками 22 % і 45 % (якщо
вартість автомобіля перевищувала $ 36,995). З 2000 р. ситуація
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змінилась: податок з продажів було скасовано, а замість нього
запроваджено податок на товари та послуги (Goods and services
tax, GST) на рівні 25 %. Сьогодні податок на розкіш стягується з автомобілів, які відповідають категорії «автомобіль класу
люкс» (“luxury car” criteria) й називається податком на розкішні
автомобілі (Luxury car tax, LCT) [50]. Вперше він був введений
у 2000 р. одночасно з ліквідацією податку з продажів і впровадженням податку на товари та послуги й справлявся за ставкою 25 % з автомобілів, якщо їх вартість перевищувала $ 36,995.
Ставка податку, яка діє з 2008 р., є доволі високою і становить
33 %. Проте оподаткуванню підлягає вартість автомобіля,
який перевищує дозволений від сплати податку розмір [56].
Однак таке звільнення було досить значним і становило на
2017 р. $ 75,526. Зазначене стосується економічних автомобілів, які мають загальну оцінку витрат палива, що не перевищує
7 л / 100 км.
Здійснюючи аналіз ефективності податку на розкіш у різних країнах світу, можна констатувати, що найбільше фінансових надходжень забезпечує оподаткування дорогої нерухомості. Ця система функціонує вже давно й добре відпрацьована.
Загалом вона виходить із загального механізму оподаткування
нерухомості, а податок на розкіш дорогої нерухомості є її логічним продовженням або ж доповненням до неї. Наприклад,
у Великобританії аналогом податку на розкіш є Гербовий збір
(Stamp duty, вперше введений ще в 1694 р.; сьогодні це — Stamp
duty land tax, SDLT) на дорогу нерухомість, який сплачується при її придбанні. Очевидно, що оподаткування нерухомості в такому вигляді не можна назвати «чистим» податком на
розкіш, хоча й неможливо не відмітити, що у Великобританії
діє спеціальна система оподаткування для особливого сегмента — багатіїв. Розмір податку залежить від вартості об’єкта нерухомості, а сам податок справляється за шкалою прогресивних ставок. Для нежитлової нерухомості шкала оподаткування
є такою: £ 125–250 тис. — 1 %, £ 251–500 тис. — 3 %, £ 501–
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1000 тис. — 4 %, понад £1 млн — 5 %. На 2017 р. для житлової
нерухомості ця шкала мала такий вигляд (табл. 1).
Таблиця 1
Stamp duty land tax (SDLT) для житлової нерухомості у Великобританії
Вартість нерухомості, £

Ставка податку, %

до 125

0

125,001–250,000

2

250,001–925,000

5

925,001–1,500,000

10

понад 1,500,001

12

Для юридичних осіб придбання нерухомості вартістю понад
£ 500 тис. є ще дорожчим і може досягати 15 % (табл. 2).
Таблиця 2
Розмір щорічного платежу на нерухомість юридичними особами
вартістю понад £ 500,000 у Великобританії
Вартість нерухомості, £

Ставка податку, %

до 500,000

0

500,001–1 млн

3,500

1,000,001–2 млн

7,000

2,000,001–5 млн

23,350

5,000,001–10 млн

54,450

10,000,001–20 млн

109,050

понад 20 млн

218,200

До того ж у Сполученому Королівстві (United Kingdom)
справляється ще один податок — Council Tax. Він являє собою
поєднання майнового й особистого і є системою оподаткування на місцевому рівні, яка застосовується в Англії, Шотландії
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та Уельсі. Цей податок був уведений у 1993 р. і замінив комунальний збір (Community Charge, відомий як Poll Tax — подушний податок). Так, майно визначається як одна з восьми груп
(від А до Н-І) на основі вартості нерухомості (табл. 3), а сам
податок встановлюється у вигляді фіксованої суми для кожної
категорії. Цей податок прогресивний виходячи з вартості майна: чим вона вища, тим більшою є сума податку, яку необхідно
сплатити незалежно від кількості жителів (за винятком знижки, дозволеної для одноразової оренди). Від оподаткування можуть бути звільнені деякі види майна, окремі індивіди, а деякі — отримати знижку. Водночас, хоч податкова шкала і досить
значна, проте ставки податку не є високими; максимальна сума
платежу — до £ 4,000. У цілому цей податок посилює рівень податкового навантаження для платників.
Таблиця 3
Council Tax — Англія, Уельс, Шотландія (£)
Податкова база
(Tax Band)

Англія

Уельс

Шотландія

A

до 40,000

до 44,000

до 27,000

B

40,001–52,000

44,001–65,000

27,001–35,000

C

52,001–68,000

65,001–91,000

35,001–45,000

D

68,001–88,000

91,001–123,000

45,001–58,000

E

88,001–120,000

123,001–162,000

58,001–80,000

F

120,001–160,000

162,001–223,000

80,001–106,000

G

160,001–320,000

223,001–324,000

106,001–212,000

H

320,001 і вище

324,001–424,000

212,001 і вище

I

—

424,001 і вище

—

Концепція посиленого оподаткування майна виходить із загальних основ оподаткування власності — нерухомості. При
налагодженій системі сплати податку на нерухомість значно
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легше та простіше встановлювати об’єкти розкоші й оподатковувати їх. На цій підставі у Великобританії ще в 2009 р. було
висунуто пропозицію стосовно введення ще одного податку —
Mansion tax (податок на особняки). Передбачалося, що це має
бути щорічний податок. Оподаткуванню підлягала будь-яка
власність вартістю понад £ 1 млн; у 2012 р. вартість майна була
підвищена до £ 2 млн.
Слід зазначити, що Великобританія — перша країна, де був
уведений податок на надприбуток (1915). Таким чином, явними є тенденції стосовно оподаткування значних доходів, розкоші та багатства. До того ж Великобританія має тривалу практику сплати податку на розкіш. Так, ще з часів середньовіччя
стягувались різні мита на предмети розкоші (duties on articles
of luxury).
Тривалий час у Великобританії домінуючим було пряме
оподаткування з доволі високим рівнем податкового навантаження [17; 54]. Поступове зниження тягаря прямого оподаткування стало можливим завдяки підвищенню ефективності існуючих непрямих податків і впровадження нових, більш
ефективних [37]. Для оподаткування споживання в 1940 р.
у Великобританії було введено податок на придбання (Purchase
tax) [3]. Він стягувався за різними ставками залежно від категорії товарів розкоші [72]. Податок на купівлю застосовувався
до оптової ціни товарів і в різний час мав неоднакові ставки
[58]. У 1940 р. ставка податку на придбання становила 33 ⅓ %;
у 1942 р. вона зросла удвічі й уже становила 66 ⅔ %; а в 1943 р.,
рівно через рік — 100 %. Лише через три роки, у 1946 р., ставка
податку на купівлю повернулась до стартової позначки на рівні 33 ⅓ % [26]. Податок на придбання застосовувався до різних
предметів розкоші, у тому числі й автомобілів [75].
У 1973 р. податок на купівлю був скасований і замінений податком на додану вартість. Це було в очікуванні вступу Великобританії в Європейське економічне співтовариство
(ЄЕС), країни-члени якого застосовували аналогічні систе-
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ми «податків з обороту» (turnover taxation) [63]. Свою роль тут
відіграли політичні чинники, які певною мірою зумовили характер податкових реформ та модифікацію податкової системи Великобританії [9; 74]. Але на відміну від податку на додану
вартість податок на придбання застосовувався на етапі виробництва та розподілу, а не в момент продажу товарів. Ставка податку на додану вартість була встановлена на рівні 10 % для
більшості товарів і послуг. У 1974 р. вона була знижена до 8 %.
Проте водночас вводилася нова, вища ставка на рівні 12,5 %
для окремих товарів розкоші. Наприкінці 1974 р. вона була підвищена вдвічі — до 25 %, але в 1976 р. знову повернулась до
попереднього рівня — 12,5 %.
Досвід фіскальної практики у Великобританії щодо оподаткування власності є досить різноманітний, що простежується
протягом усього часу розвитку країни. Проте слід зазначити,
що інші держави теж мають значний досвід у стягненні податку на розкоші.
Розкіш у фіскальному контексті передбачає оподаткування
лише окремих елементів власності індивіда. Хоча це може бути
також й одноразовий податок, який сплачується при придбанні
окремих предметів особистого споживання.
Податок на багатство: специфіка застосування. На відміну від розкоші, що зазвичай відображена окремими елементами персонального майна, власність може виступати і як єдиний
цілісний вираз достатку індивіда, набуваючи форми та кваліфікації багатства. З позиції фіскального характеру останнє теж
становить певний податковий інтерес і підлягає оподаткуванню. Податок на багатство — це комплексний податок, що передбачає оподаткування сукупного обсягу приватної власності
індивідів. У своїй основі він містить фіскальну цілеспрямованість і ставить за мету оподаткування виключно заможного
прошарку суспільства.
Податок на багатство в певних формах існував ще в давні часи до нашої ери: Греція — ейсфора, Італія — трибутум.
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Надалі широкого поширення він набув у середньовічні часи
[84]. Згодом деякі держави, які застосовували податок на власність у добу Середньовіччя, запровадили вже у наш час податок на багатство: Ірландія — у середині 1970-х років, Іспанія —
наприкінці 1970-х років, Франція — на початку 1980-х років.
Проте відомо, що деякі європейські країни мали значно раніший фіскальний досвід у впровадженні податку на багатство —
Швейцарія (чи не найперша країна, де він широко застосовувався вже в середині XIX ст.), Німеччина (деякою мірою теж
XIX ст.), Нідерланди (кінець XIX ст.).
Податок на багатство — окрема тема наукових розвідок.
Більш широко розглянуто функціонування та справляння податку на багатство у французьких [1; 5; 24; 32; 77] та німецьких
[6; 18; 53; 76] джерелах. Певною мірою питання податку на багатство висвітлено у деяких авторських дослідженнях [82–83].
Податок на багатство є доволі динамічним та мобільним —
з’являються нові форми та методи розрахунку податкової бази
й справляння податку, проте основний зміст, мета та концепція
оподаткування не змінюються. Податок на багатство може стосуватись фізичних та юридичних осіб, хоча переважає перше —
оподаткування громадян — індивідів (заможних осіб). Податок
на багатство найбільшою мірою застосовується в європейських, азіатських та латиноамериканських країнах (на північноамериканській території — Канада).
У Європі податок на багатство стягується в таких країнах,
як Бельгія, Греція, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Франція,
Швейцарія. Після певної перерви він знову був відновлений
в Ірландії, Ісландії, Іспанії, Італії, Німеччині. Згодом податок на
багатство був уведений в Угорщині та Словенії.
У Франції з 2018 р. після тривалого справляння податку на
багатство відбулися деякі зміни: замість L’impôt de solidarité sur
la fortune (l’ISF) запроваджено L’impôt sur la fortune immobilière
(l’IFI) — податок на нерухоме багатство (тобто, на нерухомість). Цей податок накладається на достаток індивідів, які во-
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лодіють майном, не призначеним для чистої оподатковуваної
професійної діяльності; в іншому разі майно звільняється від
оподаткування. Платники податку на нерухоме багатство мають можливість отримати знижку в розмірі 30 % на вартість
майна, яке є їхнім основним місцем проживання. Сума сплаченого податку на нерухоме багатство та особистого прибуткового податку не повинна перевищувати 75 % доходів індивідів.
Також платники податку на нерухоме багатство мають можливість зменшити суму нарахованого податку, вносячи пожертвування в асоціації та фонди до 75 % від сплаченої суми. Ставки
податку на нерухоме багатство залишилися такими ж, як і податку на багатство.
Податок на багатство стягується в деяких азіатських країнах, а саме: Бангладеш, Індія, В’єтнам, Пакистан, Шрі-Ланка.
Деякий час він мав місце і в Японії. Так, в Індії податок на багатство був уведений ще в 1957 р. [16]. Він розраховувався за
ставкою в розмірі 1 % від обсягу власності, яка перевищувала
30 лакх рупій. У 2015 р. податок на багатство в цій державі було
змінено: нарахування податку почало здійснюватися тільки на
активи, не пов’язані з доходом (транспортні засоби, ювелірні
вироби, нерентабельна нерухомість тощо).
Поширеним є податок на багатство в латиноамериканських
країнах, де він стягується вже досить тривалий час. Це, зокрема, Аргентина, Домініканська Республіка, Колумбія, Нікарагуа,
Коста-Рика, Перу, Сальвадор, Уругвай. З 2016 р. податок на багатство запровадив також й Еквадор. Таке оподаткування було
введено як одноразовий податок у розмірі 0,9 % і призначено
для індивідів з багатством понад $ 1 млн.
Податок на багатство є однією з найбільш давніх форм оподаткування, які застосовувала держава у своїй фіскальній практиці. Ще на ранніх стадіях формування цивілізованого суспільства, його організації й управління держава намагалась
запровадити певні універсальні податки, які мали безпосередньо залежати від достатку індивідів, враховуючи комплекс чин-
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ників соціально-економічного характеру. Такі податки мають
багатогранний та всеохоплюючий функціональний потенціал, який дає змогу максимально реалізувати фіскальні інтереси
та потреби держави, враховуючи дохідно-майнове становище, рівень податкової платоспроможності платників податків.
Безумовно, такі податки не є ідеальними, однак їх ефективність
очевидна й доведена практикою та часом. Податок на багатство
постійно трансформується відповідно до умов фінансово-економічної ситуації, що засвідчує його суспільну адаптованість.
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ПРОБЛЕМА БІДНОСТІ В УКРАЇНІ
На початку нашого тисячоліття проблема подолання бідності розглядається світовим товариством як одна з ключових у соціально-економічній політиці будь-якої держави.
Дефініцію «бідність» можна визначити як неможливість через
низку чинників підтримувати рівень життя, притаманний конкретному суспільству в певний періоді часу. До бідних можна зарахувати тих, хто позбавлений найнеобхіднішого, а саме:
житла, достатньої кількості їжі, одягу тощо. Суттєвими загрозами на шляху до економічного піднесення, добробуту та соціального відродження в Україні є бідність та нерівність.
Бідність — це ще і страх перед майбутнім, зумовлений невпевненістю людини у здатності захистити себе і своїх близьких. Крайнім проявом бідності є злиденність.
Україна належить до країн з високим рівнем бідності.
Значний спад виробництва в умовах економічної кризи, яка
триває вже понад 10 років, стрімке, хронічне зростання темпів інфляції, зниження продуктивності праці, зростання рівня безробіття у поєднанні з монопольним становищем окремих підприємств та навіть цілих галузей економіки призвели
до зниження обсягів валового внутрішнього продукту в розрахунку на душу населення, зниження частки оплати праці в його
структурі, зменшення реальних доходів та реальної заробітної
плати домогосподарств, зниження платоспроможного попиту
й обсягів споживання при одночасному погіршенні його якості
та структури. До цього додався процес поляризації колишнього егалітарного суспільства, який характеризується, з одного
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боку, стрімкою концентрацією коштів та майна в руках нечисленних груп населення, а з другого — прогресуючим збільшенням масштабів бідності та знедоленості широких верств.
Сучасна соціально-економічна ситуація в Україні має низку особливостей. Одна з них відображається в суперечності між недостатнім рівнем доходів, необхідних для підтримання належного рівня життя значної частини домогосподарств
при їх безпосередній задіяності в реальних трудових процесах.
Інакше кажучи, в сучасних українських реаліях наявність роботи не гарантує захисту від бідності.
Бідність працюючого населення в Україні зумовлена низьким рівнем заробітної плати та значною нерівністю доходів
у різних групах домогосподарств. Проведені в країні структурні реформи, підвищення мінімальної заробітної плати, пенсії
дало змогу знизити долю домогосподарств з доходами нижче
реального прожиткового мінімуму, однак частка відносної бідності залишається ще на досить високому рівні.
Застосування категорії «мінімальна заробітна плата» (МЗП)
має порівняно нетривалу історію. Вперше питання про встановлення мінімального розміру винагороди робітника було
порушене в 19 столітті на фоні все більшої популярності соціалістичних і марксистських поглядів. Перший закон про мінімальну заробітну плату (у сучасному її розумінні) був прийнятий 1894 р. у Новій Зеландії. Протягом 20-го століття такі
ж закони були ухвалені в більшості країн світу. Доцільність застосування МЗП все ж залишається предметом дискусій серед
багатьох економістів.
Прихильники неокласичної теорії стверджують, що встановлення рівня мінімальної заробітної плати призводить до
зростання безробіття та інфляції, а також завдає збитків малому бізнесу. На думку їхніх опонентів, позитивних ефектів від мінімальної зарплати набагато більше, ніж негативних. Зокрема,
гарантується соціальний захист некваліфікованих та низько
кваліфікованих робітників, підвищуються стандарти життя
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для найбідніших прошарків населення, стимулюється споживання, зменшується рівень бідності [1]. Так чи так близько 80 %
держав мають законодавчо встановлений мінімальний розмір оплати праці, у т. ч. 22 з 28 країн Європейського Союзу [2].
Не мають такого поняття, як МЗП Данія, Фінляндія, Швеція,
Італія, Кіпр, Австрія (а також Норвегія та Швейцарія). У цих
країнах мінімальний розмір заробітної плати регулюється колективними договорами між роботодавцями і працівниками.
У табл. 1 наведено статистичні дані про розмір встановленої
МЗП в європейських країнах.
Таблиця 1
Мінімальна місячна зарплата в деяких країнах
Європи і світу, січень 2017р.
Держава

Мінімальна місячна
заробітна плата,
дол. США

Мінімальна місячна
заробітна плата,
нац. валюта

Австралія

2400

3100 AUD

Люксембург

2100

€ 1999

Нова Зеландія

1940

2700 NZD

Франція

1550

€ 1 480

США

1270

1270

Польща

490

2000 PLN

Словаччина

455

€ 435

Угорщина

435

127 500 HUF

Латвія

390

€ 370

Болгарія

246

460 BGN

Білорусь

135

265 BYN

Росія

125

7 500 RUB

Україна

120

3200 UAH

Молдова

105

2100 MDL

Джерело: складено автором за даними [1; 3–5].
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Аналіз наведених даних дає можливість дійти таких висновків: навіть після суттєвого збільшення мінімальної заробітної плати (у доларовому еквіваленті) Україна поступається всім сусіднім державам (окрім Молдови, що має найнижчу
МЗП у Європі). Найвищі світові показники мають Австралія
та Люксембург, де мінімальна заробітна плата відповідно в 20
і 17,5 разів більша, ніж в Україні. Серед країн ЄС найменша
МЗП — у Болгарії (235 євро, або 246 доларів США, але вона
є вдвічі вищою, ніж в Україні). Таким чином, у 2016 р. саме
в Україні був найнижчий рівень МЗП в Європі (від 1378 до
1600 грн, що відповідає 50–60 $). Навіть враховуючи, що загальний рівень цін в Україні набагато нижчий, ніж в ЄС і США,
можна стверджувати, що праця українських робітників була
і залишається вельми недооціненою.
Дослідження проблеми бідності працюючого населення,
чинників які зумовлюють та впливають на економічну нерівність, також є досить актуальним і для розвинутих країн, що засвідчено працями закордонних вчених [6–11].
Відсутність методології і методики вимірювання бідності
за доходами не дає змоги дати достатньо точну її оцінку. За так
званим абсолютним підходом до працюючих бідних можна зарахувати працівників, які отримують заробітну плату нижче величини реального прожиткового мінімуму працездатного населення.
Для розробки ефективної політики, спрямованої на зниження рівня бідності, важливим є правильно визначити профіль
останньої. Для цього потрібно здійснити аналіз структури бідного населення, у ході якого слід з’ясувати таке:
— групи населення, які найбільш схильні до потрапляння
в бідність;
— найбільш чисельні групи бідного населення.
У процесі дослідження груп населення, які найбільш схильні
до ризику потрапляння в бідність, виявляються чинники і ризики, пов’язані з останньою. Це сприяє виявленню причин бід-
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ності й розробці найбільш ефективних заходів покращення
ситуації в цільовій групі. Ризик потрапити в групу бідних відображає показник рівня бідності.
Проте оскільки деякі з ризиків бідності притаманні лише
невеликій частині населення, то група з високим ризиком не
обов’язково буде займати значну частку в загальному контингенті бідних. Визначення складу останніх допоможе виявити
чинники і розробити заходи державної політики, які допоможуть більшості бідних.
Таким чином, виявлення ризиків бідності крупних груп малозабезпечених верств населення це — найбільш ефективний
напрям реалізації політики її подолання.
Розглянемо можливі чинники ризику потрапляння працюючого населення в категорію «бідні»:
— місце розташування домогосподарства (м. Київ, обласний, районний центр, село);
— розмір та склад домогосподарства;
— стан здоров’я членів домогосподарства (наявність хронічних захворювань, інвалідність, нездоровий спосіб життя);
— стаж роботи на поточному місці;
— рівень освіти, кваліфікації.
На основі здійсненого аналізу було з’ясовано, що найбільшого ризику потрапити в категорію бідних за рівнем доходів
зазнають домогосподарства, які територіально розміщені в невеликому місті, селищі міського типу або селі, їх члени мають
освіту не вище повної середньої, живуть у неповних сім’ях з неповнолітніми дітьми, мають низькі показники здоров’я. Також
у цій категорії можуть опинитися працюючі з низькою кваліфікацією. Особливу увагу варто приділити гендерним особливостям працюючих бідних. Відповідно до зазначених чинників
потрапляння в бідність, жінки частіше опиняються в зоні ризику. Окрім того, існує висока ймовірність опинитися в цій категорії тим особам, які зайняті в таких видах діяльності, як освіта,
культура, охорона здоров’я, надання соціальних послуг. Згідно
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зі статистичними даними, саме в цих видах діяльності переважають жінки.
У Великій Британії в 1942 р. у доповіді під назвою «Соціальне
страхування і супутні послуги» політичний діяч У. Беверідж доводив, що бідність в основному є результатом таких специфічних чинників, як хвороби, безробіття або похилий вік. У свою
чергу, він запропонував систему, відповідно до якої допомога
має виплачуватися тим особам, які зазнали впливу перелічених
чинників. Доповідь Беверіджа вважається початком розбудови
в Західній Європі держав загального добробуту.
Історія ж сучасної української бідності бере свій початок ще
з 90-х років минулого століття. Особливістю розповсюдження
цього процесу стало те, що за межею бідності опинилися не тільки традиційно вразливі категорії населення (соціальна бідність),
але й більшість економічно активного населення (економічна
бідність). У перехідний період доходи кожного четвертого працюючого українця були нижчими за реальний прожитковий мінімум. До прикладу, у США тільки 5–6 % працюючих одержують
заробітну плату нижче рівня бідності, а мінімальна заробітна
плата забезпечує приблизно 140 % прожиткового мінімуму [11].
В Україні необхідність подальшого підняття мінімальної заробітної плати зумовлена значним відставанням збільшення соціальних стандартів від зростання споживчих цін. Мінімальна
заробітна плата в Україні за період з грудня 2013 р. по грудень 2016 р. зросла на 31,36 % (з 1218 до 1600 грн), а середня —
на 78,92 % (з 3619 до 6475 грн), про що свідчать дані табл. 2.
Також треба враховувати той факт, що за останні три роки
гривня знецінилася в 3,4 раза по відношенню до долара США
(офіційний курс НБУ 2 січня 2014 р. — 8,3 грн / дол.; 3 січня 2018 р. — 28,15 грн / дол.) [13]. Таким чином, зарплати українців у доларовому вираженні зменшилися майже удвічі.
Основною умовою відновлення купівельної спроможності заробітної плати є докорінна зміна величини МЗП, яка не
тільки визначає мінімальний рівень споживання, але й задає
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Таблиця 2
Динаміка мінімальної заробітної плати в Україні в 2011–2018 рр.
Дата встановлення

Розмір МЗП, грн

грн

У % до попереднього року

01.12.2011

1004

—

—

01.12.2012

1134

130

12,9

01.12.2013

1218

84

7,4

01.09.2015

1378

160

13,1

01.05.2016

1450

72

5,2

01.12.2016

1600

150

10,3

01.01.2017

3200

1600

100

01.01.2018

3723

523

16,6

Джерело: складено автором за даними [12].

мінімальне допустиме значення продуктивності праці. На нашу
думку, слід вжити заходів для перетворення мінімальної заробітної плати в реально значиму величину, а також переглянути
роль першої як соціального нормативу, з рівнем якого пов’язані
розміри соціальних виплат.
На початковому етапі суттєве зростання рівня мінімальної
заробітної плати можна забезпечити переважно за рахунок перерозподілу наявного фонду оплати праці й лише частково за
рахунок збільшення обсягів виробництва. Але підвищення рівня МЗП до рівня реального прожиткового мінімуму не повинно
автоматично призвести до пропорційного збільшення всіх тарифних ставок та окладів. На наступних етапах джерелом підвищення рівня мінімальної заробітної плати може стати поступове
зростання ефективності роботи підприємств, яке буде стимулюватися самою ж нагальною необхідністю збільшення рівня МЗП.
Підсумком реформування системи оплати праці має стати
створення такого механізму регулювання рівня заробітної плати, який забезпечить її рівність ціні робочої сили та оптимальне співвідношення інтересів роботодавців і працівників.
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Як вже зазначалось вище, соціальна бідність може виникнути в домогосподарствах з підвищеним ризиком бідності: багатодітні й неповні сім’ї; сім’ї, які мають одного або декількох
утриманців; інваліди та пенсіонери. Вразливість бідністю таких
домогосподарств пов’язана з відсутністю у їх членів середнього
чи високого рівня доходів, обмеженою можливістю займатися
певними видами діяльності як за віком, так і за станом здоров’я.
Економічна ж бідність охоплює економічно активні верстви населення: працюючих та тимчасово безробітних громадян. Причини її виникнення лежать у площині економічного
розвитку країни: основні особливості — проходження економічних циклів на хвилі спаду і кризи та якість економічного
зростання на хвилі підйому.
В українських реаліях серед зайнятого населення з’являються так звані «нові бідні», причини зубожіння яких пов’язані
з економічними умовами, що постійно змінюються. До них
можна зарахувати:
— людей з раніше престижною освітою, але працюючих
в непрестижній професії (працівники освіти, охорони здоров’я,
культури та мистецтва);
— працездатні громадяни, які стали неконкурентоспроможними на ринку праці в результаті зміни вимог і структури
попиту на ньому;
— люди, які зазнали невдачі в підприємницькій діяльності,
самозайнятості, операцій з нерухомістю, шахрайства на фінансовому ринку тощо;
— працівники, які стали бідними в результаті нерівномірності отримання доходів (затримки в виплаті заробітної плати,
соціальної допомоги, пенсії).
З 2017 р. уже другий рік поспіль в Україні спостерігається
слабке зростання економіки на помірні 2,5 %, проте рівень бідності залишається вищим, ніж у докризовий період [14]. Прямі
іноземні інвестиції та рівень кредитування приватного сектора залишаються ще досить на низькому рівні. Дефіцит бюджету
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в розмірі 2,3 % ВВП у 2017 р. було досягнуто завдяки значному
зростанню надходжень. У 2017 р. внутрішнє споживання зросло на 6,7 % (порівняно з 1,3 % у 2016 р.) переважно через значне
підвищення зарплат та пенсій, що спричинило додатковий інфляційний тиск. Індекс споживчих цін становив 13,7 % наприкінці 2017 р., що є значно вище, ніж ціль НБУ у 8+ / – 2 % [14].
Як наслідок, починають відбуватися зміни в структурі бідного
населення.
Проте хоч зростання доходів українців і відбувається повільно, це також стосується перш за все і найбідніших та некваліфікованих працівників, що одержували менше 3200 грн (лише
в бюджетному секторі таких було близько мільйона; у приватному — щонайменше 2,6 мільйона) [15]. Але треба мати на увазі, що реальна зарплата виросла не у всіх, хто офіційно одержував «мінімалку», — оскільки певна частина робітників зайнята
в неформальному секторі та / або отримувала (і отримує) додаткові виплати в «конвертах» [16]. Тому можуть виникати
ситуації, коли реальний дохід працівника зменшиться (за рахунок зникнення тіньової частини і збільшення суми нарахованих податків — ПДФО і військового збору). Попри це у більшості некваліфікованих працівників зарплата дійсно зросла.
Неформальна економіка в нашій країні відіграла в певному
сенсі позитивну роль, пом’якшивши негативні наслідки ринкових реформ 1990-х, 2000-х років. Для багатьох видів господарської діяльності в неформальному секторі економіки характерними є низька продуктивність та погані умови праці, невисокий
рівень заробітної плати. Наявність тісного взаємозв’язку між
офіційним і неформальним сектором економіки, а також тенденції останніх років до глобалізації останнього, зумовлюють
необхідність забезпечити більший соціальний захист і мінімальні стандарти занятості в ньому.
Існування в Україні неформальної зайнятості привело не
тільки до зниження фактичного безробіття, а й до заповнення
непривабливих з погляду умов та оплати праці робочих місць.
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У період нестабільної економічної ситуації та кризи в неформальному секторі економіки з’являються додаткові можливості працевлаштування й отримання доходів, що сприяють зниженню рівня бідності. Поряд з вторинною зайнятістю і веденням
особистого підсобного господарства робота в неформальному
секторі економіки, яка дає змогу частково ухилитися від сплати
податків, є стратегією виживання, що дає можливість подолати
стан бідності.
Неформальний сектор економіки не становить суттєвої загрози існуванню підприємств офіційного сектора. Швидше за
все між двома секторами існує симбіозний зв’язок. Робота вдома, різні системи зовнішнього підряду, форми субпідряду лиш
укріплюють зв’язки між офіційним та неформальним сектором економіки. Хоча останній зазвичай асоціюється з виробництвом товарів та послуг бідними верствами населення для не
багатих, у ньому також виробляються трудоємні товари й послуги для внутрішніх та зовнішніх споживачів з високим рівнем доходу. У період економічних криз неформальна економіка
задовольняє потребу в робочих місцях та створює можливість
для додаткового заробітку.
В Україні формуються передумови так званої хронічної,
«спадкової» бідності — діти з бідних сімей майже приречені на
таке ж бідування у дорослому житті; вони не мають можливості належним чином забезпечити необхідне своїм нащадкам,
і ті теж будуть бідними. Отже, сьогоднішня Українська бідність
загрожує перетворитися і на проблему майбутнього.
Найбільш загрозлива для суспільства раптова збіднілість
переростає у повсякденно тривале явище. Отже, якщо не вжити негайних заходів, наше суспільство ввійде у фазу тривалої
бідності зі всіма ознаками деградації: політичної, економічної,
соціокультурної, демографічної, екологічної тощо. Адже бідних, по-перше, не цікавить майбутнє (треба вижити «зараз»
і «тут»), а по-друге, свідомістю бідної людини легко маніпулювати (вона вірить будь-яким обіцянкам і подачкам).
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Отже, специфіка економічної бідності населення України
така, що наявність роботи в працездатного населення не є гарантією захисту від бідності. Модель бідності, яка сформувалась в Україні — результат хронічно низьких доходів від зайнятості в наслідок низького рівня розвитку української економіки.
Існуюча на сьогодні модель економічного розвитку не здатна
усунути підґрунтя бідності працюючого населення України.
Для боротьби з бідністю такого типу необхідно застосовувати методи, які дають змогу цим категоріям домогосподарств
самостійно й постійно підвищувати рівень своїх доходів.
Необхідно створити умови і дати можливість українцям у повному обсязі реалізувати свій трудовий потенціал, забезпечити не просто зайнятість населення, а продуктивну зайнятість,
оплачену відповідно до рівня кваліфікації і часткового внеску
кожного в зростання ВВП країни. Вирішення такої глобальної
проблеми можливе тільки в умовах реалізації стратегії якісного
економічного росту держави, направленої на формування нової структури української економіки.
Загалом є лише один спосіб виходу з бідності — створення всебічних ефективних і, головне, реально діючих умов для
включення людей у діяльність з життєво забезпеченими доходами — створювати умови якомога більшому загалу мати гідну
роботу і достойну заробітну плату.
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ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ МІСТА КИЄВА
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Житловий комплекс Києва станом на 1.01.2018 р. склав
11 453 багатоповерхових житлових будинки [1]. Підвищення
рівня комунальних послуг у місті призвело як до зростання
обсягів надходжень від утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у 2017 р. на 47,06 % порівняно з 2016 р., так
і до збільшення заборгованості населення за комунальні послуги відповідно у 2,2 раза. Київською міською радою було прийнято низьку рішень щодо підвищення ефективності використання майна територіальної громади Києва шляхом утворення
ОСББ.
За часів існування Союзу Радянських Соціалістичних
Республік (СРСР) інституту приватної власності як такого
не було. Люди звикли, що житловий багатоквартирний будинок і все, що в ньому є, здебільшого належить державі й тільки
вона має дбати про збереження цього майна. Попри те, що ще
в 2003 р. у ЦК України законодавець чітко передбачив, що багатоквартирний житловий будинок перебуває у спільній сумісній власності співвласників житлових і нежитлових приміщень
багатоквартирного будинку, і досі деякі громадяни вважають,
що їм належить лише квартира, а комунікації, підвали, гори-

Розділ 2. Формування соціальної політики в Україні в умовах глобалізаційних викликів …

153

ща, сходові клітки тощо — державі, місту чи ЖЕКу. Такий прояв низького рівня правової культури є негативним явищем,
оскільки власники квартир не відчувають своєї відповідальності за цілісний майновий комплекс, у якому проживають.
Така свідомість людей прямо суперечить ч. 4 ст. 319 Цивільного
кодексу України, у якій зазначено, що власність зобов’язує [2].
У 1996 р. Верховною Радою України прийнято основний закон держави — Конституцію України. У ст. 42 цього документа законодавець визначив, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами
своєї інтелектуальної, творчої діяльності. У зазначеній статті
відображено норму про те, що ніхто не може бути протиправно
позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним [3]. Узагальнення змін у законодавчих та нормативних актах України щодо управління об’єктами житлового фонду наведено в табл. 1 у хронологічній послідовності.
У 2002 р., ухваливши Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», законодавець надав
співвласникам багатоквартирного будинку механізм самостійного керування своїм спільним майном через створення
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або
ОСББ. За цим законом, співвласникам багатоквартирного будинку надається можливість створити об’єднання, взяти будинок або цілісний майновий комплекс на баланс і не лише обслуговувати його, а й розпоряджатися спільною сумісною
власністю [6]. Процедура прийняття рішень щодо розпорядження спільною сумісною власністю співвласників багатоквартирного будинку була вдосконалена з прийняттям у 2015 р.
Закону України «Про особливості здійснення права власності
в багатоквартирному будинку» [8].
На виконання Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» Кабінет Міністрів України
прийняв Постанову № 1521 від 11 жовтня 2002 р., якою передбачив, зокрема, Порядок передачі житлового комплексу або його
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Таблиця 1
Результати узагальнення змін у законодавчих та нормативних актах
України щодо управління об’єктами житлового фонду
Джерело

Сутність закріпленої норми права

Конституція України
(1996) [3]

Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами
своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 42)

Правила та порядок розподілу території житлового кварталу (мікрорайону), затверджені Наказом
Держкомбуду України за
№ 228 від 16.09.1999 р. (чинні до 2005 р., на сьогодні
альтернативного документа
не прийнято)

Визначають юридичні, містобудівні, технічні
правила і планувальний механізм встановлення меж земельних ділянок в існуючій і новій
багатоквартирній забудові на основі затвердженої містобудівної документації у відповідності
з чинним законодавством і державними нормами з метою розподілу вказаних територій
на окремі земельні ділянки, які знаходяться
у колективній (приватній, спільній приватній)
власності та забезпечення реєстрації прав власників житлових будинків на землю і нерухоме
майно

Рішення Київської міської
ради «Про затвердження
переліку нежитлових будівель комунальної власності територіальної громади
міста Києва» за № 151/1585
від 29.11.2001 р. (2001) [4]

Затверджено перелік нежитлових будівель комунальної власності територіальної громади міста
Києва

Рішення Київської міської ради «Про формування
комунальної власності територіальних громад районів м. Києва» № 208/1642
від 27.12.2001 р. (2001) [5]

Всі житлові будинки в місті Києві були віднесені
до комунальної власності територіальної громади міста Києва

Закон
України
«Про
об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку» (2002) [6]

Надано механізм самостійного управління своїм
спільним майном через створення об’єднання
співвласників. Надається можливість створити
об’єднання, взяти будинок або цілісний майновий комплекс на баланс і не лише обслуговувати його, а й розпоряджатися спільною сумісною
власністю
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Джерело

Сутність закріпленої норми права

Постанова КМУ № 1521
від 11.10.2002 р. (2002) [7]

Порядок передачі житлового комплексу або його
частини з балансу на баланс

Цивільний кодекс України
(2003) [2]

Регулює особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій
самостійності їх учасників. Визначає, що окреме приміщення в житловому будинку, придатне для постійного проживання, є квартирою.
Приміщення загального користування (горища,
підвали, колясочні) та нежитлові приміщення
є спільною сумісною власністю співвласників
квартир (ст. 382)

Закон України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному
будинку»
(2015) [8]

Цим документом було вдосконалено процедуру
прийняття рішень щодо розпорядження спільною сумісною власністю співвласників багатоквартирного будинку

Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
[9]

До виключної компетенції місцевих рад віднесено вирішення на сесійних засіданнях, відповідно
до закону, питань регулювання земельних відносин. Норми Закону надають можливість ОСББ,
що діють в місті Києві, звернутися до Київської
міської ради та отримати у власність чи постійне користування земельну ділянку, що є прибудинковою територією (така можливість існувала
до 2005 р.)

Рішення Київської міської
ради «Про затвердження
Положення про співфінансування реконструкції,
реставрації,
проведення
капітальних ремонтів, технічного
переоснащення
спільного майна у багатоквартирних будинках міста
Києва» за № 780/1784 від
22 грудня 2016 р. [10]

Поширюється на будинки, які експлуатуються більше десяти років, та передбачає співфінансування робіт у розмірі 30 % від очікуваної
вартості робіт за рахунок коштів співвласників
багатоквартирного будинку та решти вартості
робіт (виходячи з остаточної вартості робіт, визначеної згідно з абзацом другим пункту 6 цього
Положення) — за рахунок коштів бюджету міста
Києва

Джерело: складено авторами за даними [3–10].
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частини з балансу на баланс (далі — Порядок) [7]. Зазначений
документ встановлює певний порядок отримання об’єднанням
співвласників на свій баланс будинку чи цілісного майнового
комплексу, який утворений будинком та прибудинковою територією. Для передачі будинку з балансу на баланс створюється комісія, яка складається з представників балансоутримувача та ОСББ, що має намір прийняти майновий комплекс або
його частину на свій баланс. Комісію очолює представник приймаючої сторони. Зазначена комісія в підсумку своєї роботи складає акт прийняття-передачі, який є підставою передачі
майна на баланс об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку. Пунктом 5 Порядку визначено, що передача житлового комплексу або його частини з балансу на баланс здійснюється разом із планом земельної ділянки, технічним паспортом
будинку та відповідною технічною документацією (інвентарна
справа, акт прийняття в експлуатацію, плани зовнішніх мереж
тощо) у двомісячний термін після надходження відповідного
звернення від об’єднання. У разі втрати плану земельної ділянки, технічного паспорт будинку або технічної документації ці
документи виготовляються чи відновлюються за рахунок підприємства, установи чи організації, з балансу яких передається житловий комплекс або його частина, протягом місяця після
надходження відповідного звернення від об’єднання.
Згідно з рішеннями Київської міської ради «Про затвердження переліку нежитлових будівель комунальної власності територіальної громади міста Києва» № 151/1585 від 29.11.2001 р.
[4] та «Про формування комунальної власності територіальних громад районів м. Києва» № 208/1642 від 27.12.2001 р. [5],
всі житлові будинки в місті були віднесені до комунальної власності територіальної громади Києва. Надалі житлові будинки
разом із вбудованими нежитловими приміщеннями були передані на баланс комунальним підприємствам, які здійснюють їх
обслуговування. У зв’язку зі змінами у законодавстві України
темпи створення ОСББ за останні три роки є різними (табл. 2).
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Таблиця 2
Динаміка кількості ОСББ по районах Києва
у хронологічній послідовності утворення

Дарницький

Деснянський

Дніпровський

Голосіївський

Оболонський

Печерський

Подільський

Святошинський

Солом’янський

Шевченківський

Райони м. Києва

1994

—

—

—

—

—

1

—

—

—

1

1995

—

1

—

—

—

2

—

—

—

1

1996

8

1

—

7

—

2

1

—

—

3

1997

6

1

—

9

3

9

2

1

—

4

1998

6

3

—

13

4

8

1

—

1

5

1999

9

2

—

1

—

6

2

1

—

6

2000

3

1

—

—

—

3

—

1

1

6

2001

10

—

1

—

—

10

1

1

—

7

2002

9

3

—

5

—

8

2

3

—

18

2003

7

2

—

2

2

4

–

2

2

11

2004

4

5

—

1

1

2

1

—

3

6

2005

1

1

1

2

1

4

1

2

9

15

2006

3

1

8

4

1

9

3

—

2

19

2007

8

1

2

5

—

3

2

1

2

12

2008

9

—

4

10

2

6

5

2

1

12

2009

9

—

1

7

1

6

1

1

1

7

2010

2

—

3

4

—

8

3

6

4

13

2011

13

3

7

6

7

15

8

5

8

13

2012

4

4

1

3

2

7

8

4

4

7

2013

2

1

3

4

2

10

4

1

3

4

2014

4

—

4

2

1

4

2

3

4

1

Рік
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Дарницький

Деснянський

Дніпровський

Голосіївський

Оболонський

Печерський

Подільський

Святошинський

Солом’янський

Шевченківський

Райони м. Києва

2015

6

1

8

12

1

2

5

6

3

2

2016

55

20

37

31

33

29

10

41

28

39

2017

18

9

16

9

2

10

9

10

12

11

Рік

Джерело: складено авторами за інформацією районних державних адміністрацій
м. Києва.

Динаміка темпів утворення ОСББ у різних районах м. Київ
нерівномірна. Найбільшу кількість ОСББ було створено
у 2016 р. Комунальні керуючі компанії складають 57,47 % із загальної кількості компаній, ОСББ — 15,07 %, ЖБК — 9,04 %
та приватні експлуатаційні організації — 1,86 % [11].
Відповідно, у разі створення ОСББ та ухвалення ним рішення про готовність прийняти на свій баланс цілісний майновий
комплекс, такий майновий комплекс чи його частина передається з балансу підприємства. Слід зазначити, що земельні ділянки, на яких розміщені житлові будинки, не перебувають на
балансі в комунальних підприємств, які є балансоутримувачами цих будинків. У розумінні Земельного кодексу України,
Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» такі земельні ділянки не
можуть вважатися прибудинковими територіями, оскільки їх
межі не визначені відповідно до землевпорядної документації.
Елементарним підтвердженням цього умовиводу є відсутність
у балансоутримувачів багатоквартирних будинків державних
актів про право власності на земельні ділянки і відсутність
у останніх кадастрових номерів. Такі території комунальні під-
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приємства Києва — балансоутримувачі житлових будинків —
лише обслуговують на підставі рішень органів місцевого самоврядування про закріплення територій для прибирання. Таким
чином, комунальні підприємства Києва, які є балансоутримувачами житлових будинків, можуть передати на баланс ОСББ
лише те, що реально мають на своєму балансі — житловий будинок з допоміжними приміщеннями, тобто частину цілісного
майнового комплексу.
У розумінні ст. 80 Земельного кодексу України територіальна громада Києва, від імені якої діє Київська міська рада,
є суб’єктом права власності на землю. Статтею 12 цього Кодексу
серед повноважень органу місцевого самоврядування у галузі
земельних відносин передбачено право розпорядження землями територіальних громад [12]. Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», до виключної
компетенції місцевих рад віднесено вирішення на сесійних засіданнях відповідно до закону питань регулювання земельних
відносин [9].
Норми Земельного кодексу України та Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» надають можливість ОСББ,
що діють в місті Києві, звернутися до Київської міської ради
та отримати у власність чи постійне користування земельну ділянку, що є прибудинковою територією. На жаль, така можливість існувала до 2005 р. Це зумовлено тим, що Київська міська
рада як орган місцевого самоврядування приймає рішення про
надання згоди на розроблення ОСББ проекту землеустрою,
а потім рішення про надання земельної ділянки у власність
чи постійне користування. До 2005 р. були чинними Правила
та порядок розподілу території житлового кварталу (мікрорайону), затверджені Наказом Держкомбуду України за № 228 від
16.09.1999 р. Зокрема, п. 1.1.3., визначав юридичні, містобудівні,
технічні правила і планувальний механізм встановлення меж
земельних ділянок в існуючій і новій багатоквартирній забудові
на основі затвердженої містобудівної документації відповідно

160

Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції

до чинного законодавства і державних норм з метою розподілу вказаних територій на окремі земельні ділянки, які перебувають у колективній (приватній, спільній приватній) власності,
та забезпечення реєстрації прав власників житлових будинків
на землю і нерухоме майно.
Зі змінами в українському законодавстві щодо управління
багатоквартирними будинками все гострішим є питання відповідальності кожного зі співвласників за стан об’єктів житлового фонду. Небажання киян усвідомлювати себе рівноправними
власниками не лише квартири, а й цілісного майнового комплексу, що складається з багатоквартирного будинку, прибудинкової території та всіх надвірних споруд, призвело до швидкого погіршення технічного стану багатоквартирних будинків.
З 1923 р. і до 1991 р. Україна перебувала у складі Радянського
Союзу, де державна власність складала 88,6 %. До колгоспної
власності належало 8,7 %, а кооперативна власність і власність
громадян складала по 1,5 % та 1,2 % відповідно. Всі багатоквартирні житлові будинки столиці, за виключенням кооперативних, належали державі. Жителі безкоштовно одержували квартири у користування, сплачуючи лише житлово-комунальні
послуги, а обов’язок підтримки належного технічного стану,
проведення поточних та капітальних ремонтних робіт виконувала держава. Плата ж за житлово-комунальні послуги була
значно нижчою від економічно обґрунтованої, що також негативно вплинуло на свідомість людей. Якщо на початку 1990-х
poкiв насeлeння сплачувалo лишe близькo 4 % реальної ваpтoстi
житлoвo-кoмунальних пoслуг, тo за пiдсумками 2010 p. це було
вже близькo 88 % ваpтoстi спoжитих пoслуг з тeплoпoстачання,
78 % — з вoдoпoстачання та вoдoвiдвeдeння, 100 % — з утpимання будинкiв i спopуд та пpибудинкoвих тepитopiй [1].
Динаміка обсягів надходжень від утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і обсяги заборгованості населення за комунальні послуги за період 2015–2017 рр. наведено
на рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка обсягів надходжень від утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій і обсяги заборгованості населення за комунальні послуги за період 2015–2017 рр. (складено авторами за даними [1]).

Динаміка підвищення питомої ваги витрат на сплату комунальних послуг у сукупних витратах домогосподарств України
має тенденцію до зростання. У 2010 р. питома вага витрат на
сплату комунальних послуг складала 9,2 % бюджету витрат
домогосподарств, у 2017 р. ця цифра становила вже 14,1 %
(зросла на 53,26 %) (табл. 3).
Фактична відсутність інституту приватної власності на території України близько сімдесяти років призвела до знищення
у свідомості громадянина поняття про права та обов’язки, якими має бути наділений власник нерухомого майна.
Можна цілком погодитися із думкою фахівців про те, що сучасні проблеми реформування житлово-комунального господарства загалом пов’язані із залежністю від попереднього розвитку та неефективністю використання наявних ресурсів [13].
Це призвело до того, що понад 27 років співвласники багато-
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Таблиця 3
Динаміка витрат на оплату комунальних послуг
у сукупних витратах домогосподарств в Україні

Назва
показника

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Відхилення
даних
2017 р.
від
даних
2010 р.,
%

Сукупні витра- 3073,3 3458,0 3592,1 3820,3 4048,9 4952,0 5720,4 5576,5 81,45
ти в середньому за місяць
у розрахунку на
одне домогосподарство, грн
Сукупні витрати домогосподарств на житло, воду, електроенергію, газ
та інші види
палива, %

9,2

9,6

9,9

9,5

9,4

11,7

16,0

14,1

53,26

Джерело: складено авторами за даними [1].

квартирних будинків практично не інвестували кошти у поточний та капітальний ремонт своїх будинків, сплачуючи лише за
житлово-комунальні послуги згідно з тарифами, до складової
яких здебільшого не було включено капітальний ремонт, а коштів, визначених на поточний ремонт, вистачало лише на усунення аварійних ситуацій та вибіркове проведення ремонтних
робіт окремих об’єктів житлового фонду.
Зі змінами в законодавстві, зокрема з прийняттям Закону
України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» [8], з 2018 р. населенню доведеться
сплачувати 100 % вартості всіх житлово-комунальних послуг
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та самостійно утримувати багатоквартирні будинки. Відтепер
органи місцевого самоврядування позбавлені законних підстав
ремонтувати об’єкти житлового фонду повністю за кошти місцевого бюджету.
Зі здобуттям незалежності законодавець поступово розпочав перекладати на громадян відповідальність за стан багатоквартирних будинків, співвласниками яких вони є. Цивільним
кодексом України [2], зокрема в ч. 2 ст. 382, визначено, що всі
власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку.
Нами було проведено опитування, у якому взяли участь
1150 респондентів — жителів Києва. Учасникам було поставлено питання: кому належить їхня квартира, хто за неї відповідає та може розпоряджатися, у чиїй власності перебуває багатоквартирний будинок, хто може розпоряджатися підвалами,
горищами, несе обов’язок по ремонту загальнобудинкових комунікацій чи даху. Результати опитування були такі: 93,7 %
респондентів вважають себе повноправними власниками
своїх квартир, проте лише 40,8 % киян відповіли, що є співвласниками цілісного майнового комплексу. Інші ж опитувані вважали, що будинок належить ЖЕКу, міській адміністрації або
ж взагалі не змогли відповісти на це запитання. Лише 22,3 %
респондентів усвідомлюють відповідальність за стан цілісного житлового комплексу, співвласниками якого вони є, та готові сплачувати кошти на проведення поточного й капітального ремонту багатоквартирного будинку. Частина опитуваних
вважає, що ремонт місць загального користування, загальнобудинкових комунікацій, обладнання будинку має здійснювати
держава, місцеві депутати чи ЖЕК. Крім того, на думку деяких
респондентів, протікання даху є проблемою власників квартир
верхнього поверху, а питання ремонту підвалу мають вирішувати співвласники, яким належать квартири першого поверху
в багатоквартирному будинку.
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Проведене опитування ілюструє досить низький рівень правової культури киян, відсутність усвідомлення себе ефективними співвласниками багатоквартирних будинків та неготовність
нести відповідальність за стан цілісного майнового комплексу,
в якому вони проживають. Як наслідок, це призводить до надмірної зношеності об’єктів житлового фонду та неефективного
використання коштів як місцевого бюджету, так і самих співвласників будинку.
У Києві питанню виховання ефективного власника та забезпечення участі співвласників у співфінансуванні енергоефективних заходів, проведення капітальних ремонтів у багатоквартирних будинках приділено досить значну увагу.
Згідно з Рішенням Київської міської ради «Про затвердження
Положення про співфінансування реконструкції, реставрації,
проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення
спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» за
№ 780/1784 від 22 грудня 2016 р. [10], міська влада виділяє співвласникам багатоквартирного будинку, що перебуває в експлуатації понад десять років, 70 % коштів на проведення капітальних ремонтів.
Для отримання фінансування співвласникам будинку необхідно зібрати загальні збори та прийняти рішення щодо визначення виду, складу та обсягу робіт; укладення з комунальним підприємством «Київжитлоспецексплуатація» договору
про організацію здійснення робіт та виконання функцій замовника робіт цим підприємством; спосіб визначення частки кожного співвласника багатоквартирного будинку у фінансуванні робіт; спосіб накопичення коштів співвласників
багатоквартирного будинку для співфінансування робіт, порядок їх передачі замовнику робіт; визначення уповноваженої особи з числа співвласників багатоквартирного будинку
(далі — уповноважена особа) на укладення з комунальним підприємством «Київжитлоспецексплуатація» договору про організацію здійснення робіт та виконання функцій замовника ро-
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біт цим підприємством, представлення інтересів співвласників
багатоквартирного будинку щодо питань, пов’язаних із здійсненням робіт (у т. ч. при підписанні актів виконаних робіт).
Фінансування надається на конкурсних засадах тим співвласникам, які обґрунтують доцільність та ефективність проведення ремонтних робіт. Зазначеним положенням передбачено чіткий і досить зрозумілий порядок отримання 70 % коштів на
проведення ремонту в багатоквартирному будинку за умови
фінансування такого ремонту на 30 % самими співвласниками.
Запровадження в Києві такого механізму участі міста в утриманні та модернізації об’єктів житлового фонду дає змогу не
тільки ефективно використовувати кошти місцевого бюджету, а й виховувати у співвласників багатоквартирних будинків
почуття відповідальності за стан об’єктів житлового фонду
столиці.
Досить ефективними є дії київської влади й щодо впровадження заходів енергозбереження у багатоквартирних будинках. Так, було прийнято Рішення Київради «Про затвердження
Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також
у кооперативних будинках» за № 865/865 від 26 грудня 2014 р.
[14]. Зазначеним рішенням міська влада підтримала вже організованих співвласників, які зареєстрували в будинку об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку чи мають у власності квартири в житлово-будівельних кооперативах.
Згідно з цим рішенням, співвласники будинку мають можливість на конкурсних засадах отримати 70 % коштів на заходи з енергозбереження за умови співфінансування таких заходів за власний кошт у розмірі 30 %. Важливо те, що порядок
одержання коштів на заходи з енергозбереження є навіть більш
простим, ніж порядок отримання фінансування на проведення ремонтних робіт, оскільки рішення щодо участі в конкурсі
набагато простіше прийняти в будинку, де створене ОСББ чи
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ЖБК і власники є організованими, ніж там, де рівень самоорганізації низький. Дані офіційного інтернет-порталу Київської
міської державної адміністрації свідчать про те, що зазначеною програмою користується досить багато будинків, зокрема
для встановлення індивідуальних теплових пунктів, утеплення
стін, заміни труб центрального опалення тощо. Прийняття такого рішення дає змогу не тільки модернізувати об’єкти житлового фонду та значно скоротити споживання енергоресурсів,
а й стимулює киян до самоорганізації і створення в будинках
ОСББ, що є гарним способом виховання ефективного співвласника.
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ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Питання економічного розвитку регіону, держави в умовах економічної кризи в Україні, посилення кризових
явищ, враховуючи обмеженість ресурсів, перш за все фінансових, необхідно розглядати з точки зору пошуку додаткових
джерел їх формування, основним з яких є інвестиції. Вкладення
капіталу в економіку регіону — одне з основних джерел економічного розвитку останнього.
Важливим фактором забезпечення розвитку економіки
країни є інвестиційна привабливість регіону та становлення
його позитивного інвестиційного іміджу. Значною мірою інвестування впливає на вирішення соціально-економічних питань, з якими стикається будь-яка країна. Проблема оцінювання інвестиційної привабливості регіонів на сьогодні є досить
актуальною, проте в сучасних умовах розвитку в Україні відсутня єдина, загальновизнана та законодавчо затверджена методика здійснення цього процесу. Це є суттєвою перепоною
для регіонального розвитку та притоку іноземних інвестицій. Тому особливої актуальності набувають аналіз динаміки
вкладень та оцінювання інвестиційних перспектив конкретних регіонів.
На сьогодні оцінювання інвестиційної привабливості України та її регіонів здійснюється Європейською Бізнес
Асоціацією (ЄБА) за допомогою індексу інвестиційної привабливості й ґрунтується на регулярному моніторингу бізнес-клімату першими особами компаній-членів Асоціації [4].
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Індекс інвестиційної привабливості розраховується як середнє арифметичне оцінок п’яти аспектів інвестиційного клімату. Він враховує оцінювання роботи органів влади, відкритості
суспільства, підготовки і проведення реформ, антикорупційних дій влади, включає оцінювання судової системи, процесів
у податковій і митній сферах, земельних відносин та валютного регулювання. Респонденти відповідають на запитання, вибираючи одну із запропонованих відповідей. Після чого результати опитування аналізують, використовуючи п’ятибальну
систему. Респондентами виступають керівники компаній-членів Асоціації, які представляють найбільших іноземних та вітчизняних інвесторів.
Згідно з методикою Європейської Бізнес Асоціації, індекс інвестиційної привабливості набуває різних характеристик залежно від значень (табл. 1).
Таблиця 1
Характеристика значень індексу інвестиційної привабливості
за методикою ЄБА
Значення

Характеристика

0–3

Негативне

3

Нейтральне

5

Позитивне

Джерело: [4].

Відповідно до запропонованої методики, рівень індексу інвестиційної привабливості національної економіки України на
сьогодні не досягає нейтрального значення. Існує низка стримуючих факторів, які гальмують розвиток інвестиційного ринку України, що своєю чергою призводить до зниження потенційно можливих інвестицій у національну економіку нашої
держави. Основні причини, які зумовлюють несприятливий інвестиційний клімат в Україні, — це високий рівень корупції,

170

Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції

відсутність прогресу у створенні антикорупційного суду, уповільнений темп реалізації судової та земельної реформ, регуляція фінансового ринку; конфлікт на Сході. Ці та інші чинники,
на жаль, не додають інвесторам оптимізму.
Проблеми інвестування економіки зумовлені тим, що інвестиції торкаються найбільш глибинних основ господарської
діяльності, визначаючи процес економічного росту загалом.
Кількісна оцінка інвестиційної привабливості регіонів є найважливішим аспектом для прийняття будь-якого інвестиційного рішення, оскільки від її результатів залежать інвестиційні
перспективи як для інвестора, так і для економіки регіону.
Показник обсягів капітальних інвестицій є важливим для
оцінювання інвестиційної привабливості регіону, реального
стану інвестування.
Протягом 2014–2017 рр. у Київській області спостерігалась
нерівномірна динаміка освоєння капітальних інвестицій. Їх обсяги у 2016–2017 рр. були суттєво вищими, ніж у минулих — 2014–
2015 рр., що свідчить про зростання інвестиційних процесів
у регіоні. Найвищого показника було досягнуто у 2017 р. (рис. 1).
Аналіз інвестиційної діяльності у вибраному регіоні свідчить про те, що основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були і залишаються власні кошти підприємств
та організацій (рис. 2).
Так, у Київській області саме за рахунок капітальних інвестицій у 2017 р. освоєно 19 123 383 тис. грн, що становить 55,4 %
загального обсягу капітальних інвестицій. На другому місці —
кошти іноземних банків, які сягають 282 910 тис. грн (19,6 %),
що є важливим джерелом капітальних вкладень в економіку
регіону.
Порівняно з попередніми роками в обсязі капітальних інвестицій значно зросли такі показники: кошти населення на будівництво житла — 4 575 400 тис. грн (13,3 %); амортизаційні
відрахування 2 201 222 тис. грн (11,5 %), інші джерела фінансування — 3 878 573 тис. грн (11,2 %).
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Рис. 1. Капітальні інвестиції у Київській області у 2014–2017 рр.
Джерело: складено автором за даними [2].
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Рис. 2. Структура капітальних інвестицій у Київській області (2017)
за джерелами фінансування
Джерело: складено автором за даними [2].
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Водночас за рахунок коштів державного бюджету освоєно
лише 346 935 тис. грн (1 %), що, з одного боку, зумовлено перерозподілом фінансових надходжень на користь регіонів, коштів місцевих бюджетів 1 073 703 тис. грн (3,1 %), а з другого, пов’язано зі складним фінансово-економічним становищем
країни і необхідністю збільшувати видатки на забезпечення
обороноздатності держави.
Аналіз інвестиційної діяльності матеріальних активів
основних засобів найбільшу частку становить на машини, обладнання та інвентар 9 006 150 тис. грн (26,4 %), житлові будови
8 429 226 тис. грн (24,7 %), інженерні споруди 7 272 289 тис. грн
(21,3 %), транспортні засоби 3 083 354 тис. грн (9,0 %), довгострокові біологічні активи тваринництва 1 112 859 тис. грн
(3,3 %). Найменші показники склали земля 160 278 тис. грн
(0,5 %) та довгострокові біологічні активи рослинництва
68 169 тис. грн (0,2 %) (рис. 3). Нематеріальні активи по Київській
області становлять 422 103 тис. грн (1,2 %).
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Рис. 3. Структура капітальних інвестицій у Київській області (2017)
за матеріальними активами
Джерело: складено автором за даними [2].
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Аналіз капітальних інвестицій за видами економічної діяльності свідчить про те, що найбільшу частку капітальних
вкладень (33,2 %) загального обсягу становить промисловість,
а найменшу — фінансова та страхова діяльність (0 %).
Значний обсяг інвестицій освоєно будівельними підприємствами (26,2 %), сільським, лісовим та рибним господарствами
(13,6 %) (рис. 4).
Аналіз капітальних інвестицій за видами промислової діяльності свідчить про те, що найбільшу частку капітальних
вкладень (61,9 %) загального обсягу становить постачання
електроенергії, газу, парів та кондиційованого повітря, а найменшу (0,1 %) — виробництво електронного устаткування,
комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (рис. 5).
Інвестиційна привабливість може визначатися різними узагальненими показниками, такими як рівень загальноекономічного розвитку регіону, інвестиційної інфраструктури регіону,
демографічна характеристика регіону, рівень розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури регіону, рівень кримінології, екологічних та інших ризиків.
Кожний інтегрований показник оцінюють за сукупністю
аналітичних показників, що входять до його складу. Кількісну
оцінку кожного інтегрованого показника отримують додаванням рангових значень (у системі регіонів), що входять до складу аналітичних показників.
За значенням розрахованого інтегрального показника визначають конкретне місце регіону щодо інвестиційної привабливості у загальному складі регіонів країни.
Для того щоб визначити кількісний взаємозв’язок інтегрального показника оцінювання інвестиційної привабливості
регіонів з ефективністю інвестицій, по кожному регіону аналізують показник цієї ефективності — рентабельність власного капіталу.
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Рис. 4. Структура капітальних інвестицій у Київській області (2017)
за видами економічної діяльності
Джерело: складено автором за даними [2].
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̶̴̨̨̡̨̡̨̡̨̨̛̛̬̦̯̭̱̯̪̬̱̯̞̦̯̪̖̬̖̬̣̖̦̦̏̍̏̌̔̏̌̍́;Ϭ͕ϯйͿ
̶̵̸̵̸̵̸̶̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̬̦̯̞̥̞̦̬̖̦̞̞̥̞̦̟̪̬̱̞̟̏̍̏̏̔;ϭ͕ϱйͿ
̶̵̴̶̸̵̴̶̸̵̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̬̦̯̭̦̦̬̥̖̯̦̪̬̱̯̞̞̬̥̖̯̦̪̬̖̪̬̯̞̏̍̏̏̌̌̏̔̏̌̌̏̌̌̏;Ϭ͕ϳйͿ
̶̵̵̶̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̬̦̯̱̥̞̪̣̭̯̬̞͕̞̦̹̟̦̖̥̖̯̣̖̟̥̞̦̖̬̣̦̟̪̬̱̞̟̏̍̏̐̏̌̏̏̍̏̌̏̌̽̔;ϵ͕ϴйͿ
̶̶̵̵̨̨̨̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̥̖̯̣̱̬̞̜̦̖̬̦̯͕̬̦̯̯̥̖̯̣̖̬̞͕̬̞̥̥̹̦̯̱̭̯̯̱̦̦̌̐̏̍̏̏̍̏̐̏̌̏̏̍̏̌̌̌̏̌́;ϭ͕ϳйͿ
̶̸̶̨̨̡̨̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̬̦̯̥̪̯̖̬̞͕̖̣̖̯̬̦̦̟̯̪̯̦̟̪̬̱̞̟̏̍̏̀̏̌̔;Ϭ͕ϭйͿ
’
̶̨̨̡̨̨̨̡̛̛̬̦̯̖̣̖̯̬̦̦̱̭̯̯̱̦̦̏̍̏̐̌̏̌́;Ϭ͕ϭйͿ
̶̵̵̨̨̡̨̛̛̛̛̛̬̦̯̥̹̦̯̱̭̯̯̱̦̦̖̞̦̖̭̖̦̞̦̹̱̬̱̪̱̦̏̍̏̌̌̌̏̌́̏̔̔̐̏̌̽;ϭ͕ϲйͿ
̶̵̸̸̵̵̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̦̯̯̯̬̦̭̪̬̯̦̭̞͕̪̬̖̪̞̞̦̪̞̪̬̖̪̞̯̞̦̹̯̬̦̭̪̬̯̦̭̞̏̍̏̌̏̌̌̍̏̏̌̏̏̌̌̌̍̏̚̚;ϭ͕ϭйͿ
̶̶̨̨̨̨̡̨̨̡̛̛̛̬̦̯̥̖̣̞͕̞̦̹̟̪̬̱̞̟͖̬̖̥̦̯̞̥̦̯̙̥̹̦̯̱̭̯̯̱̦̦̏̍̏̍̏̔̌̌̌̌̏̌́;Ϭ͕ϴйͿ
̸̶̨̡̨̡̨̨̨̨̨̛̛̪̭̯̦̦̖̣̖̯̬̖̦̖̬̞̟͕̱͕̪̬̯̦̞̜̦̪̞̯̬̌̌́̐̐̌̌̌̔̏̌̐̏́̚;ϲϭ͕ϵйͿ
̸̶̵̨̨̨̡̨̨̨̛̪̭̯̦̦͖̦̣̞̞͕̪̙̖̦̦̞̥̏̔̌̌́̌̌̌́̏̔́̏̔̔̌̚̚;ϭ͕ϴйͿ

Рис. 5. Структура капітальних інвестицій у Київській області (2017)
за видами промислової діяльності
Джерело: складено автором за даними [2].
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Для визначення інвестиційної привабливості регіонів
Держкомстатом України було розроблено методику (Наказ
Держкомстату України «Про затвердження Методики розрахунку інтегральних регіональних індексів економічного розвитку» № 114 від 15 квітня 2003 р.) [3]. Згідно з нею, інвестиційну
привабливість регіонів пропонується оцінювати за такими показниками:
1) інвестиції в основний капітал у розрахунку на 1 особу
середньорічної чисельності наявного населення (грн);
2) інвестиції у житлове будівництво в розрахунку на 1 особу середньорічної чисельності наявного населення (грн);
3) обсяг ПІІ у розрахунку на 1 особу середньорічної чисельності наявного населення (дол.);
4) зміна обсягу ПІІ у розрахунку на 1 особу середньорічної
чисельності наявного населення (дол.);
5) густота автомобільних шляхів загального користування
з твердим покриттям (км) на 1000 км2 території;
6) обсяг експорту товарів у розрахунку на 1 особу середньорічної чисельності наявного населення (дол.).
Щоб визначити сукупний інвестиційний потенціал регіону,
застосовують підхід, запропонований М.П. Бутко [1]:
n

VIPR

È
t 1

BI  IRB  IRP  IRG  IRN
1 i

t

,

де VIPR — внутрішній інвестиційний потенціал регіону;
BI — бюджетні інвестиційні ресурси;
IRB — інвестиційні ресурси бізнесових структур;
IRP — інвестиційні ресурси населення;
IRG — інвестиційні ресурси громадських об’єднань, благодійних організацій;
IRN — інтелектуальні ресурси;
t — рік надходження інвестицій;
I — річний рівень інфляції (в частках одиниці).
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При цьому BI = Bld + BIZ — інвестиції з Державного (Bld)
та місцевих бюджетів (BIZ), включаючи кошти спеціальних
фондів;
IRB = P + A — річні обсяги прибутку та амортизації всіх господарюючих суб’єктів регіону;
IRP — сума вкладів населення в фінансово-кредитні установи регіону;
IRN — інтелектуальні інвестиційні ресурси, які складаються з обсягів науково-технічної продукції наукових, науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших установ, а також
інтелектуальних ресурсів винахідників, раціоналізаторів.
Сукупний інвестиційний потенціал регіону, на думку
М.П. Бутко, є сумою внутрішнього інвестиційного потенціалу,
прямих іноземних інвестицій та інвестиційних залучень ресурсів з інших регіонів України [1]:
SIPR = VIPR + PII + IRZ,
де VIPR — внутрішній інвестиційний потенціал регіону;
PII — прямі іноземні інвестиції;
IRZ — інвестиційні залучення ресурсів з інших регіонів
України.
На основі отриманих результатів оцінювання всі регіони
країни можна поділити на кілька груп:
1) регіони пріоритетної інвестиційної привабливості (ефективність ≥ 35–40 %);
2) регіони високої інвестиційної привабливості (ефективність ≥ 15–20 %);
3) регіони середньої інвестиційної привабливості (ефективність =);
4) регіони низької інвестиційної привабливості (ефективність ≤ 20–30 %).
Проаналізувавши наведені показники за 2017 р., було
з’ясовано, що Київська область належить до групи високого
рівня інвестиційної привабливості. Це зумовлено, зокрема, та-
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кими сильними сторонами, як вигідне географічне розташування, сприятливі умови для ведення сільського господарства,
багатогалузева економіка, високий інтелектуальний потенціал
у сфері АПК, висока частка економічно активного та мобільного населення кадрів в органах публічної влади насамперед обласного рівня.
Основні обсяги іноземних інвестицій надійшли з 62 держав світу. З країн Європейського Союзу з початку інвестування внесено 1421,9 млн дол. інвестицій (89,3 % загального обсягу
акціонерного капіталу), з інших країн — 169,7 млн дол. (10,7 %).
Основними країнами-інвесторами є Нідерланди —
541,0 млн дол. (34,0 % загального обсягу прямих інвестицій в область), Кіпр — 348,3 млн дол. (21,9 %), Німеччина —
156,3 млн дол. (9,8 %), Польща — 133,0 млн дол. (8,4 %),
Велика Британія — 118,9 млн дол. (7,5 %) та Вiргiнськi острови
(Британія) — 53,8 млн дол. (3,4 %) (рис. 6) [5].
На підприємствах промисловості зосереджено 837,4 млн дол.
(52,6 % загального обсягу прямих інвестицій в область), у тому
числі переробної — 815,9 млн дол., з постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря — 13,0 млн дол., добувної
промисловості й розроблення кар’єрів — 5,9 млн дол., з водопостачання, каналізації, поводження з відходами — 2,7 млн дол.
На підприємствах з оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів акумульовано 199,4 млн дол. (12,5 %) прямих інвестицій; в організаціях,
що здійснюють операції з нерухомим майном, — 193,1 млн дол.
(12,1 %); у сільському, лісовому та рибному господарствах —
85,5 млн дол. (5,4 %); на підприємствах, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування — 82,8 млн дол. (5,2 %); у будівництві — 73,9 млн дол.
(4,6 %); у транспорті, складському господарстві, поштовій
та кур’єрській діяльності — 58,9 млн дол. (3,7 %); в організаціях, що здійснюють професійну, наукову та технічну діяльність, — 24,4 млн дол. (1,5 %).
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Рис. 6. Структура прямих іноземних інвестицій у Київську область
за основними країнами-інвесторами станом на 31.12.2017 р.
Джерело: складено автором за даними [2].

У регіональній структурі прямих іноземних інвестицій
в економіку області найбільша частка припадала на Броварський (38,5 %), Києво-Святошинський (9,6 %), Бориспільський
(6,9 %), Вишгородський (4,7 %) райони. Найменший відсоток надійшов у Володарський (0 %) та П.-Хмельницький (0 %)
райони Київської області (рис. 7).
Київська область належить до групи регіонів високого рівня інвестиційної привабливості. Але тут, як і в Україні загалом,
умови інвестування останнім часом погіршились передусім через дію несприятливих факторів загальнонаціонального значення. Основними напрямами для покращення інвестиційної
привабливості регіону є ефективніший розподіл бюджетних
ресурсів, удосконалення механізмів залучення інвестицій, формування та планування інвестиційної привабливості регіону,
забезпечення створення умов для переходу до інвестиційноінноваційної моделі розвитку економіки країни.
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Рис. 7. Частка прямих іноземних інвестицій регіонів Київської області
у загальному обсязі на 31.12.2017 р.
Джерело: складено автором за даними [5].

Ще одним можливим інвестиційним потенціалом є заощадження населення як джерело нарощування інвестиційних ресурсів регіону, яке нині майже не використовується. Частка
коштів жителів України, що спрямовується в інвестиційне русло, дуже незначна. Це свідчить про відсутність реальних умов
і ефективних стимулів для залучення грошей населення на інвестиційні цілі. Заощадження українців більшою мірою є джерелом непрямого фінансування, оскільки значна частка коштів
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проходить через фінансові ринкові канали за допомогою різноманітних ринкових механізмів, фінансових інструментів. Для
вирішення цієї проблеми необхідно вдосконалити банківську
систему для мобілізації накопичень населення. Це можна досягнути шляхом створення системи додаткових державних гарантій заощаджень українців для банків і фінансових інститутів довгострокових заощаджень (пенсійних, страхових фондів).
Банки і фінансові інститути, які виявлять бажання ввійти в цю
систему, мають взяти на себе підвищені зобов’язання щодо забезпечення надійності внесків населення.
Для поліпшення інвестиційного клімату в Київській області
необхідно сформувати сприятливі умови та підвищити рівень
життя мешканців цієї території шляхом стимулювання інвестиційної діяльності у сфері промисловості, торгівлі й агропромислового комплексу, зростання інвестиційної активності
підприємств, ділових та фінансових структур, залучення прямих інвестицій як внутрішніх, так і іноземних для розв’язання
на цій основі найголовніших питань і завдань соціально-економічного характеру Київської області.
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ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ РИЗИКІВ СУЧАСНОСТІ
НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
В умовах розвитку економіки ринкового типу невизначеність є невід’ємною частиною умов ведення господарської
діяльності та основою складних і важливих економічних явищ,
адаптація до яких вимагає відповідної поведінки як окремих економічних суб’єктів, так і суспільства в цілому. У цьому зв’язку такі феномени, як загроза та ризик відіграють більш
вагому роль у сучасному макро- та мікросередовищі за рахунок загального зростання темпоральності економічного життя і збільшення можливостей прояву біфуркаційних процесів
розвитку економічних систем. Отже, в умовах складності та динамічності навколишнього середовища стає актуальним питання вивчення та врахування ризиків, багатогранність яких
зумовлена різноманітністю джерел їх виникнення — чинників,
що зумовлюють невизначеність результатів діяльності еконо-
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мічних суб’єктів. Дії таких чинників можуть мати або позитивні наслідки і допоможуть досягнути певного результату, або ж
негативні й бути загрозою для поставленої мети.
Слід акцентувати на тому, що за сучасних тенденцій особливого значення набувають саме дестабілізуючі чинники, які
є одночасно основним об’єктом та процесом управління, мають значний вплив на фінансово-економічні результати діяльності суб’єктів господарювання. Так, на думку професора В.М. Гранатурова, до основних джерел виникнення ризику
можна зарахувати спонтанність природних процесів та явищ,
стохастичність і нелінійність перебігу більшості соціально-економічних та технологічних процесів, ймовірнісний характер
науково-технічного прогресу, наявність протиборчих тенденцій і конфліктність інтересів, асиметричність та перманентну мінливість інформації про існуючі процеси і явища, обмеженість ресурсів для прийняття та реалізації управлінських
рішень тощо [1]. У цьому зв’язку за останнє десятиліття спостерігається тенденція до зростання глобальних ризиків, ризиків регіонального характеру, ризиків господарських структур
та організацій. Щороку з’являються нові загрози, нові виклики
економіці, бізнесу, що потребують безупинного пошуку можливостей пристосування до нових реалій та шляхів подолання
ризикових ситуацій.
Ця тенденція була підтверджена аналітичними даними
за результатами Всесвітнього економічного форуму в Давосі
у 2017 р. Згідно з Global Risks Report 2017 [2], за оцінкою міжнародних експертів визначені найбільші глобальні ризики сучасності. До них віднесено природні ризики (зміни клімату
та адаптація до них, природні катастрофи, втрата біорізноманіття та руйнування екосистеми), геополітичні ризики (великі
терористичні акти, міждержавні конфлікти та нездатність керування ними), технологічні ризики (масштабні кібератаки, несприятливі наслідки технологічного прогресу, крах найважливіших інформаційних структур), соціальні ризики (відмова від
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урбанізованого планування, великомасштабна вимушена міграція, глибока соціальна нестабільність) та економічні ризики
(фінансові кризи, розвиток фінансових пірамід, неефективна
діяльність фінансових установ, некерована інфляція, стрибки
цін та енергоносії, безробіття і неповна зайнятість) [3].
Наявність та розвиток зазначених ризиків дають підстави
вважати, що спостерігається нелінійно динамічний характер
еволюції світового соціально-економічного середовища, що зумовлює прояв двох тенденцій. З одного боку, резонансний взаємовплив процесів науково-технічного прогресу, формування
інформаційного суспільства та глобалізації веде до надзвичайно різкого прискорення всіх компонентів соціально-економічного розвитку суспільства. З другого, зумовлює прояв дуже
високого рівня нестабільності та непередбачуваності фінансово-економічних ринків, несподіваних стрибків, незрозумілих
змін у тенденціях економічних трендів, раптових падінь виробництва та важких фінансово-економічних криз.
У процесі вивчення сучасних світових тенденцій на безумовну увагу заслуговує глобалізація економіки — складний,
багатогранний та багаторівневий (від окремих малих підприємств до національних економік) процес закономірних якісних перетворень світової економіки, що відбуваються на основі усуспільнення виробництва та поглиблення інтеграційних
процесів у результаті безпрецедентного зростання і прискорення міжнародних переміщень товарів, послуг, капіталів, людських ресурсів, широкого розвитку новітніх інформаційних
технологій, глобальних телекомунікаційних мереж, стандартизації законодавства тощо [4].
Слід зазначити, що тенденції розвитку світового ринку свідчать про необхідність та неминучість активізації участі кожної країни світу в сучасних процесах глобалізації та інтеграції
у світове господарство, реалізація яких породжує виникнення
і розповсюдження низки нових ризиків та загроз для світового економічного середовища. Однак слід наголосити, що через

Розділ 3. Фінансові механізми впливу на економічний розвиток підприємств в умовах євроінтеграції України 185

глобалізацію країни стають не тільки взаємозалежними з причин формування системи міжнародного інтегрованого виробництва, зростання обсягів світової торгівлі та потоків іноземних інвестицій, інтенсифікації руху технологічних нововведень,
але й більш вразливими щодо негативного впливу світових господарських зв’язків.
Поряд з цим світова практика доводить, що позитивні результати від глобалізації розподіляються досить нерівномірно
між країнами та суб’єктами економічної діяльності. Це засвідчує аналіз даних Globalization patterns in EU trade and investment
[5], відповідно до якого станом на 2017 р. понад три чверті (76,6 %) від світового експорту товарів та послуг становить
торгівля товарами, найбільша частка експорту товарів і послуг
належить Європі (17,9 %), провідну роль серед імпортного товарообороту займають США (16,8 %), Європі належить близько 15 % світової торгівлі товарами, країни ЄС складають понад
третину зовнішніх інвестиційних потоків світу (37 %). Провідні
місця у світі вже займають держави, які входять у «Велику сімку». Саме на їх частку припадає не менше 12 % усього населення планети і близько 60–70 % світового ВВП. Вони грають вирішальну роль у таких відомих світових організаціях як МВФ
і Світовий банк, СОТ і ОЕСО. Країни «Великої сімки» за тісної співпраці формують епіцентр глобалізаційних процесів —
своєрідне ядро світової економіки. Отже, основним негативним
наслідком глобалізації є диспропорції у світовій економіці, тобто поглиблення нерівномірності розвитку країн світу. Слабка
економічна політика низки країн, що розвиваються, не дає змогу останнім активно брати участь у світогосподарській діяльності, що позбавляє їх можливості скористатись перевагами інтеграції у світове господарство. Протекціонізм та замкнутість
національних економік не тільки не здатні вирішити проблему,
але й призводять до її загострення.
Отже, в умовах глобалізації підвищуються взаємовплив
і взаємозалежність світу, рівень формування сильних, склад-
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них, нелінійних позитивних і негативних взаємозворотних
зв’язків між елементами економічних систем та підсистем
будь-якого рівня. Фактори, що раніше просто фізично не могли
впливати на певні процеси, в умовах підвищення взаємозалежності отримують таку можливість. Тому значно збільшується
кількість факторів впливу, чутливість поведінки суб’єктів господарювання до внутрішніх і зовнішніх збурень будь-якої природи та відповідно зростає можливість прояву біфуркаційності (багатоваріантності) процесів розвитку [6]. Це врешті решт
зумовлює необхідність здійснення фінансово-господарської діяльності економічних суб’єктів в умовах неминучого існування
невизначеності та ризику [7, 8]. За цих умов виникає низка проблем техніко-технологічного, організаційного, управлінського
та фінансово-економічного характеру, від вирішення яких залежить успіх реформування економічних процесів у суспільстві та досягнення національного добробуту.
Слід зазначити, що найважливішим структуроутворювальним елементом економіки кожного сучасного суспільства є підприємство, від успішного функціонування якого значною мірою залежить рівень економічного зростання країни. На жаль,
у процесі економічних реформ фундаментальна та багатогранна роль підприємства не була врахована повною мірою, що призвело до тяжкого економічного становища багатьох підприємств. Тому на сьогодні важливим завданням є пошук шляхів
сталого та ефективного розвитку підприємств, які дадуть змогу поєднати дотримання інтересів останніх та врахування потреб, що висуваються суспільством [9].
Дія ризиків зумовлена постійними змінами у зовнішньому
господарському середовищі діяльності підприємства, яке на
сьогодні стає основним джерелом невизначеності у процесі їх
функціонування. Уявлення про значення зовнішнього оточення
та необхідність ураховувати його вплив на діяльність підприємства виникла в управлінській думці наприкінці 50-х років ХХ ст.
Це стало одним із найважливіших внесків системного підходу до
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науки управління. Визнання суттєвого впливу зовнішнього середовища змінило уявлення про підприємство: воно розглядається як цілісність, що складається із частин, які пов’язані між
собою та зовнішнім середовищем. Відповідно до цього підприємство як відкрита система вимушене враховувати вплив все більшої кількості чинників зовнішнього середовища, дія яких набуває глобального характеру. Від цього буде залежати реалізація
потенційних зовнішніх можливостей підприємства — освоєння нових ринків чи їх сегментів, розширення асортименту продукції, впровадження інноваційних технологій у виробничі
процеси, вивчення конкурентного середовища, зниження торгових бар’єрів на привабливих іноземних ринках тощо [10].
Під зовнішнім середовищем можна розуміти сукупність
змінних факторів фінансово-економічного, соціального, політичного, екологічного та іншого характеру, які лежать поза
межами підприємства й не піддаються безпосередньому впливу з боку його ризик-менеджменту. Це непередбачувані заходи
державного регулювання у сферах ціноутворення, оподаткування, торгового й валютного регулювання, матеріально-технічного постачання, квотування та ліцензування. Так, американські
вчені М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі виділяють такі характеристики зовнішнього середовища [11]:
— взаємозв’язок факторів зовнішнього середовища, з урахуванням сили, з якою зміна одного фактора впливає на зміну
інших;
— складність зовнішнього середовища, тобто наявність
великої кількості факторів, які можуть бути інваріантними,
що має враховуватися підприємством у процесі власної діяльності;
— рухомість зовнішнього середовища, тобто швидкість,
з якою відбуваються зміни ключових його факторів;
— невизначеність зовнішнього середовища: недостатня
кількість інформації про кожен з наявних факторів зовнішнього середовища та невпевненість у її якості.
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Поряд з цим може відбуватися зміна політичних обставин
у країні, зрушення в суспільних потребах і споживчому попиті,
поява технічних і технологічних новин. Також великий вплив
на кінцеві результати підприємницької діяльності чинить невизначеність економічної кон’юнктури, причиною якої є існування кризових фінансово-економічних тенденцій, коливання
купівельної спроможності грошових одиниць, зміна попиту на
товари та фактори виробництва, поява конкурентної продукції, зниження платоспроможності споживачів, наявність багатоваріантності сфер застосування капіталів та різноманітність
критеріїв надання переваг щодо інвестування коштів тощо. Як
наслідок, керівництво підприємства не володіє точними даними, які дали б змогу з упевненістю спрогнозувати отримання запланованого результату діяльності щодо здобуття конкурентних переваг, підвищення інвестиційної привабливості
підприємства та його ринкової вартості, досягнення певного
рівня рентабельності тощо.
Слід зазначити, що зовнішнє середовище, у якому функціонує підприємство, здатне не тільки обмежувати, а й стимулювати діяльність останнього. Середовище всередині конкретної
галузі перебуває під впливом як власних, так і загально-економічних процесів, відображаючи основні ринкові зміни. Всі
його складові взаємопов’язані. Кожна з них може створювати
передумови для зміни параметрів інших, впливаючи на функціонування підприємств галузі. Окремі підприємства власною
діяльністю можуть впливати на інших суб’єктів господарювання, проте, своєю чергою, самі будуть змушені адаптуватися до змін, зумовлених діями конкурентів та учасників господарського процесу.
Тобто в умовах глобалізації, що характерна останнім часом для світової економіки, господарюючий суб’єкт залежить
від змін, які серйозно впливають на ефективність його роботи. Під час прийняття управлінських рішень не можна точно
передбачити, які зміни відбудуться у зовнішньому середовищі
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підприємства, які наслідки матиме впровадження нового або
модернізація існуючого товару і якою буде результативність застосування нових інноваційних підходів тощо. Тому підприємство має адекватно реагувати на зміни ззовні, оскільки їх неврахування може спричинити витіснення першого з сегмента
ринку та негативний результат його господарської діяльності
[12].
Поряд із зовнішнім середовищем істотний вплив на підприємницьку діяльність має внутрішнє оточення, яке визначається як сукупність змінних, що містяться всередині підприємства
та входять у сферу безпосереднього впливу з боку його менеджменту. Складові внутрішнього ділового оточення підприємства
залежать від значної кількості чинників, основними з яких є рівень достатності професійно-кваліфікованих кадрів, організація управління, якість продукції та послуг, інформаційне забезпечення і захист інформації, відповідність конкурентного
статусу системі цілей та стратегії розвитку підприємства, результативність маркетингової діяльності, фінансовий стан, інвестиційна привабливість, інноваційний розвиток.
В умовах нестабільного економічного середовища невідповідне керування з боку підприємства переліченими чинниками може призвести до небажаної зміни останніх і, як наслідок,
спричинити різноманітні ризики та негативно вплинути на кінцеві результати фінансово-господарської діяльності. Так, в економічній боротьбі з конкурентами-виробниками за покупця
підприємець змушений продавати свою продукцію в кредит
(з ризиком неповернення грошових сум в обумовлений термін),
за наявності тимчасово вільних грошових коштів — розміщувати їх у вигляді депозитних внесків або цінних паперів (з ризиком отримання недостатнього відсоткового прибутку в порівнянні з темпами інфляції), при веденні комерційних операцій
експортно-імпортного характеру — стикатися з необхідністю
оперувати різними національними валютами (з ризиком втрат
від несприятливої кон’юнктури курсів валют) тощо [9].
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Отже, слід зазначити, що розмежування факторів ризику
підприємства на внутрішнє та зовнішнє середовище має суто
умовний характер, оскільки всі вони взаємопов’язані. Це зумовлено тим, що зовнішні зміни безпосередньо впливають на
внутрішнє оточення підприємства й можуть позначитися на
меті його діяльності, технологіях виробництва, особливостях
ведення основних бізнес-процесів, стратегічних орієнтирах.
З огляду на вищезазначені світові економічні тенденції слід
наголосити на тому, що українські підприємства мають формувати такі стратегічні орієнтири розвитку, які враховують
особливості міжнародної економічної інфраструктури, іноземне конкурентне середовище та, безумовно, тенденції розвитку
вітчизняної економіки. Все це потребує науково-теоретичного
осмислення соціально-економічних процесів, що відбуваються
у світі, формування нових підходів до розуміння й організації
підприємницької діяльності в умовах систематичної та перманентно зростаючої невизначеності ситуації.
Таким чином, у сучасних умовах господарювання особливої
важливості набуває проблема захисту підприємств від негативних тенденцій бізнес-середовища, вирішення якої вимагає їх
відповідної адаптації до існуючої суспільно-політичної та економічної невизначеності. Необхідною умовою реалізації цього
процесу є створення системи економічної безпеки підприємства, ефективне функціонування якої сприятиме його стійкому функціонуванню та розвитку в умовах нестабільного економічного середовища.
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ОСОБЛИВОСТІ КООПЕРАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ
На сучасному етапі розвитку промислових підприємств важливу роль у зміцненні конкурентоспроможності продукції вітчизняного товаровиробника, інноваційному відновленні, розвитку сприятливого інвестиційного клімату відіграє
регулювання діяльності на державному та регіональному, місцевому рівнях.
Інституційною основою слід вважати систему нормативноправових документів і сукупність регулюючих органів, які склалися історично. Так, починаючи з 1990 р., в Україні створено
організаційно-правову базу місцевого самоврядування, у якій
висвітлюються питання зовнішньоекономічної діяльності на
державному та місцевому рівнях. Зокрема, прийнято Закони
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України — містогерой Київ», якими визначено виключні сфери відання місцевих органів державної влади й самоврядування, питання, які
належать до суміжної компетенції (державні адміністрації
та муніципальні органи наділяються повноваженнями в одній
галузі суспільного життя).
У ст. 10 Закону України «Про зовнішньо-економічну діяльність» визначено органи місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю, до яких належать місцеві Ради народних
депутатів України та їх виконавчі й розпорядчі органи, а також
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територіальні підрозділи органів державного регулювання зовнішньо-економічною діяльністю України [1]. Особливості їх
повноважень наведено на рис. 1. Як бачимо, органи державної влади та органи місцевого самоврядування наділені наразі
ідентичними повноваженнями (якщо на державні адміністрації
покладено весь перелік повноважень у сфері зовнішньо-економічної діяльності, то місцеві адміністрації виконують не тільки
власні (самоврядні) повноваження, а ще й делеговані, що передаються їм державними адміністраціями).
Як свідчить міжнародний досвід більшості європейських
країн, одним із визначальних принципів розподілу повноважень між органами державного і місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю є принцип субсидіарності, відповідно до якого органи самоврядування та виконавчої влади повинні
виконувати лише ті завдання, які не спроможні здійснити органи нижчого рівня [2–3]. В Європейському законодавстві принцип субсидіарності закріплено Європейською хартією місцевого самоврядування. Він визначає розподіл повноважень різних
рівнів публічної влади у державі. Використання принципу субсидіарності дасть змогу організаційно вирішити проблему розподілу повноважень між різними ланками управління.
Не менш важливим документом є Постанова Кабінету
Міністрів України «Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій» № 996 від 01.08.2007 р. Це питання
можемо розглянути на прикладі м. Київ. Управління зовнішньоекономічної діяльності займається ліцензійною діяльністю (видачею дозвільних документів), розробляє регіональні програми
з міжрегіонального і транскордонного співробітництва, займається статистичним аналізом зовнішньоекономічної діяльності в регіоні, забезпечує формування статистики зовнішньої
торгівлі товарами на регіональному рівні на базі митної статистики, яка розробляється органами Держмитслужби України,
збирає держстатзвітність щодо зовнішньої торгівлі товарами
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Сприяє розвитку міжнародного співробітництва
в галузі економіки, захисту прав людини, боротьби
з тероризмом, екологічної безпеки, охорони здоров’я
тощо

Сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ, організацій, розміщених на відповідній території

Організовує прикордонну і прибережну торгівлю

Сприяє діяльності митних органів і прикордонних
служб, створенню умов для їх незалежного
функціонування

Забезпечує виконання зобов’язань за міжнародними
договорами України на відповідній території

Органи місцевого управління ЗЕД
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Органи державного управління ЗЕД
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

Укладення і забезпечення виконання у встановленому
законодавством порядку договорів з іноземними
партнерами

Сприяє розвитку експортної бази і збільшенню
виробництва продукції на експорт

Вносить у встановленому порядку до відповідних
органів пропозиції щодо залучення іноземних
інвестицій для розвитку економічного потенціалу
відповідної території

Рис. 1. Система повноважень у сфері зовнішньо-економічної діяльності
державних і місцевих органів влади
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та послугами (товарами, що не проходять митний контроль)
й іноземних інвестицій.
Департамент промисловості та розвитку підприємництва
м. Київ здійснює:
— забезпечення реалізації на території міста (державної
політики економічного розвитку; державної промислової політики, державної регіональної політики; державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного
партнерства; державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики; державної політики
у сфері торгівлі та побутових послуг, у тому числі сприяння забезпеченню міста продовольчими ресурсами, організації оптової, роздрібної торгівлі, ресторанного господарства; державної
політики у сфері управління об’єктами державної власності,
в тому числі корпоративними правами держави);
— бере участь у розробці та виконанні: державних програм
розвитку підприємництва, промисловості, економічного, науково-технічного розвитку України, державних цільових науково-технічних програм; програм економічного та соціального
розвитку міста Києва; міських та цільових програм у сфері підприємницької діяльності; загальноміських і галузевих програм
розвитку промислового і наукового комплексу міста, пріоритетних напрямів і програм інноваційного розвитку промисловості; програм, спрямованих на підвищення рівня забезпечення населення продовольчими та непродовольчими товарами,
послугами, збільшення обсягів виробництва товарів харчової
і переробної галузі;
— бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в місті Києві для залучення
коштів на розвиток промислового комплексу;
— бере участь у розробленні та погодженні в обов’язковому
порядку проектів регуляторних актів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

196

Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції

Існуючий досвід та чинні нормативно-правові документи, вимоги та положення враховуються при розробці місцевих
Програм, спрямованих на підвищення соціально-економічного розвитку, а саме: Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Постанови Кабінету Міністрів України «Про
розроблення прогнозних і програмних документів економічного
і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» № 621 від 24.06.2003 р. та «Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018–2020 роки» № 411 від
31.05.2016 р.
Під час формування Програм враховано ключові положення Стратегії сталого розвитку «Україна–2020», затвердженої
Указом Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р., Послання
Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році», Розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій на 2017 рік» № 275-р від 03.04.2017 р., Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої
Постановою Кабінету Міністрів України № 385 від 06.08.2014 р.
та Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої
Рішенням Київської міської ради № 824/7060 від 15.12.2011 р.
(зі змінами).
Основою для середньострокових програм соціально-економічного розвитку м. Київ є створення комплексних програм. Зокрема, Департаментом промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) розроблено проект Комплексної київської міської цільової програми сприяння
розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019–2022 рр. (далі — Проект).
Підставами для розробки Проекту є: Стратегія сталого розвитку «Україна–2020», схвалена Указом Президента України
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№ 5/2015 від 12.01.2015 р.; Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена Постановою
Кабінету Міністрів України № 385 від 06.08.2014 р.; Стратегія
розвитку малого та середнього підприємництва в Україні на
період до 2020 року, схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 504-р від 24.05.2017 р.; Закон України «Про
розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» № 4618-VI від 22.03.2012 р.; Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року, затверджена Рішенням Київської
міської ради № 724/2886 від 06.07.2017 р.; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про утворення робочої групи з розробки Комплексної київської міської цільової програми сприяння
розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019–2022 роки» № 821 від 15.05.2017 р.
Комплексний характер Проекту зумовив необхідність розроблення трьох підпрограм:
1) Київська міська цільова програма сприяння розвитку
малого та середнього підприємництва на 2019–2022 роки;
2) Київська міська цільова програма сприяння розвитку
промисловості на 2019–2022 роки;
3) Київська міська цільова програма сприяння розвитку
споживчого ринку на 2019–2022 роки.
Основна мета реалізації Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019–2022 рр. полягає у стимулювання розвитку секторів та галузей реальної економіки
м. Київ, зокрема малого та середнього підприємництва, промисловості, споживчого ринку, завдяки чому вбачається можливість: створення нових робочих місць; збільшення надходжень до бюджету; зростання показників добробуту населення
та його платоспроможності; збільшення інвестицій та пожвавлення економічної активності; формування конкурентного середовища щодо пропозиції товарів та послуг, підвищення їх
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якості; впровадження інноваційних та енергозберігаючих технологій, покращення екологічної ситуації; збільшення номенклатури та обсягів експортованої продукції експорто орієнтованих підприємств Києва, нарощування їх частки на ринках
інших країн, вихід на нові ринки збуту.
Промислову політику на муніципальному рівні можна розглядати як комплекс заходів державного впливу на розподіл
ресурсів суспільства, метою яких є удосконалення структури економіки міста, підтримки рівня конкурентоспроможності пріоритетних галузей промисловості, виробництво продукції промислових підприємств міста та її реалізації на світових
ринках, коригування негативних наслідків дії механізму ринку.
Як свідчить міжнародний досвід, серед основних завдань
розвитку промислової політики на муніципальному рівні прийнято розрізняти [4–6]: підтримку пріоритетних галузей промисловості, які забезпечують економічне зростання міста; модернізацію історично розвинених на території традиційних
галузей промисловості; досягнення соціальної прийнятності
економічних процесів у депресивних чи неперспективних галузях промисловості тощо.
Основними засобами розв’язання поставлених завдань
є такі: обґрунтування оптимальної кількості державних та регіональних, муніципальних програм у напрямі освоєння нових
видів конкурентоспроможної продукції, у тому числі проведення ННТР; створення нових зразків конкурентоспроможної промислової продукції та зростання обсягів виробництва;
купівля сучасних технологій, виробів і матеріалів на базі власного промислового виробництва; поширення коопераційних
відносин шляхом створення спільних промислових підприємств за участю іноземних; відновлення науково-виробничих
зв’язків із країнами СНД та країнами Східної Європи; створення організаційних форм інноваційної діяльності (кластерів, індустріальних парків, технологічних парків тощо), у тому числі транснаціональних, які дають змогу формувати сприятливий
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інвестиційний клімат з метою залучення іноземних інвестицій, будівництва спільних промислових підприємств тощо; забезпечення сприятливих економічних умов у напрямі трансферу високих технологій ВПК цивільним галузям промислового
виробництва; підвищення ролі технологічного прогнозування,
наукової оцінки технологічних перспектив сучасного розвитку,
запобігання техногенним катастрофам тощо; створення ефективного конкурентного середовища на території міста; підготовка та перепідготовка кадрів високої кваліфікації; ефективне
використання переваг глобалізації інноваційної діяльності реального сектора економіки.
Досвід зарубіжних країн переконливо свідчить про те,
що розвиток промислового виробництва на інноваційній основі можливий лише за наявності підтримки на державному, регіональному і муніципальному рівнях. Найбільш поширеними
є такі заходи [7–9]:
— державні програми фінансової і технічної підтримки інноваційних промислових підприємств, виконуючих ННТР
з тематики урядових організацій (США, Японія, Великобританія, Індія, Китай та ін.);
— пряме фінансування (субсидії, позики), які досягають
50 % витрат на створення нової продукції і технологій (Франція,
США та ін.);
— надання позик, у тому числі без виплати відсотків
(Швеція); безвідплатні позики на покриття 50 % витрат на
впровадження нововведень (Німеччина);
— цільові дотації на науково-дослідні розробки (економічно розвинені країни);
— створення фондів впровадження інновацій з урахуванням можливого комерційного ризику (Великобританія,
Німеччина, Франція, Швейцарія, Нідерланди);
— зниження державних мит для індивідуальних винахідників і представлення їм податкових пільг (Австрія,
Німеччина, США, Японія та ін.), створення спеціальної інфра-
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структури для їхньої підтримки і економічного страхування
(Японія);
— безкоштовні послуги патентних повірених із заявок
індивідуальних винахідників, звільнення від сплати мит
(Нідерланди, Німеччина, Японія, Індія);
— пільгове оподаткування підприємств, діючих в інноваційній сфері, у тому числі виключення з оподаткування витрат
на ННТР, особливе оподаткування університетів і НДІ (США,
Великобританія, Індія, Китай, Японія);
— законодавче забезпечення захисту інтелектуальної власності й авторських прав (економічно розвинені країни);
— державні програми по зниженню ризиків і відшкодуванню ризикових збитків (США, Японія);
— створення мережі фондів венчурного капіталу, що використовується для реалізації інноваційних проектів промисловими (країни, що розвиваються);
— створення організаційних форм інноваційної діяльності,
зокрема кластерів, індустріальних парків, технологічних парків, наукових парків, бізнес-інкубаторів і зон технологічного
розвитку (більшість країн світу);
— створення потужних державних організацій (корпорацій, агентств), що забезпечують науково-технічну, фінансову і виробничу підтримку інноваційно активних промислових
підприємств (США, Японія, Індія, Китай та ін.);
— інформаційно-пошукові спеціалізовані сайти про прогресивні технології та інноваційні розробки, що дають змогу
зацікавленим підприємствам швидко знайти необхідні технічні рішення і можливих партнерів тощо.
Розвиток промислової політики тісно пов’язаний з політикою сприяння експорту — заходи, що спрямовані на забезпечення стабільного розвитку та реалізації експортного потенціалу міста. Таким чином, політика сприяння експорту
здійснюється через:
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— фінансову підтримку (надання фінансових послуг: кредитів, гарантій тощо, прямого фінансування — субсидії, гранти,
відкриття спеціальних економічних зон, зон розвитку експорту, експортні кластери тощо);
— інформаційну підтримку (консультації, проведення тренінгів, пошук партнерів, налагодження зв’язків із новими
експортерами, вихід на нові ринки тощо).
Іншими заходами, що сприяють розвитку експорту продукції промислових товаровиробників є зниження торгових
бар’єрів та спрощення торговельних процедур. Це досягається
завдяки членству в СОТ та регіональних торговельних угрупованнях (зонах вільної торгівлі, митних союзах тощо), підписанню двосторонніх домовленостей щодо надання привілейованого режиму торгівлі (режиму нації найбільшого сприяння, інших
привілеїв). Крім того, існує безліч опосередкованих факторів,
що сприяють зростанню експорту (макроекономічна та політична стабільність, сприятливий інвестиційний клімат, розвинута інфраструктура тощо). Різні аспекти політики підтримання експорту реалізуються різними типами інституцій, до яких,
як свідчить міжнародний досвід, на державному рівні належать
експортні кредитні агентства (ЕКА) та організації зі сприяння
експорту (табл. 1) [10].
Важливим питанням, на нашу думку, є світовий досвід підтримки експорту в окремих регіонах країн, який розглянемо
на прикладі Австралії, Великої Британії, Мексики, Німеччини,
США, Таїланду, Японії. Так, у Австралії існують дві ключові інституції, які реалізують державну політику сприяння експорту (Австралійська корпорація фінансування і страхування експорту (АКФСЕ) та Комісія сприяння торгівлі (АУСТРЕЙД)).
Перша заснована як госпрозрахункова державна організація,
що надає послуги зі страхування середньо- і довгострокових
ризиків, фінансові послуги австралійським промисловим підприємствам, які виготовляють експортну продукцію, сприяє
фінансуванню експорту банківськими закладами, а також за-
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ймається консультаційною діяльністю у сфері експорту. Друга
інституція відповідає за підтримку виходу австралійських експортерів на світовий ринок.
Таблиця 1
Основні моделі ведення бізнесу ЕКА
Країни поширення
моделі

Модель

Характеристика

Приватна
компанія,
що діє як агент уряду

Уряд укладає ексклюзивний
договір із приватною компанією, яка здійснює фінансування
та / або страхування від імені
уряду

Франція,
Німеччина,
Нідерланди

Урядовий підрозділ

Окремий підрозділ уряду під керівництвом міністра, секретаря
тощо

Велика Британія,
Швейцарія

Державне
ство

Автономна установа, що належить уряду

Канада, США,
Туреччина,
Японія, Австралія

Віртуальна ЕКА

Уряд займається прийняттям
рішень та бере на себе частину
ризику. Жодних інституцій не
створюється

Нова Зеландія

Надання державних гарантій

Уряд надає державні гарантії

Велика Британія,
Австралія
(частково)

підприєм-

Економіка Великої Британії менше залежить від експорту,
ніж економіка Німеччини (експорт складає близько третини
ВВП країни) [11]. Через централізовану структуру уряду заходи зі сприяння експорту традиційно проводяться на загальнонаціональному рівні. Агенції розвитку для регіонів Великої
Британії також існують, але вони керуються й координуються
центральним урядом.
Основною установою, що відповідає за діяльність щодо підтримання експорту (включаючи експорт зброї) є UK Trade &
Investment — департамент британського уряду, підпорядкова-
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ний Міністерству державної торгівлі та інвестицій, який координує діяльність усіх інших державних агенцій зі сприяння експорту на національному та регіональному рівнях; співпрацює
з регіональними відділеннями в Уельсі, Шотландії та Північній
Ірландії.
Іншими державними агенціями зі сприяння експорту
є Департамент бізнесу, інновацій та навичок (Department for
Business, Innovation & Skills), Міністерство закордонних справ
та справ Співдружності (Foreign & Commonwealth Office),
Спеціальний представник із зовнішньої торгівлі (Special
Representative of Foreign Trade). Вони займаються розбудовою
іміджу країни та перевіркою діяльності UK Trade & Invest (крім
Спеціального представника із зовнішньої торгівлі).
Мексиканський досвід свідчить про те, що політика підтримки експорту є частиною державної стратегії стимулювання останнього, орієнтована на макроекономічну стабільність
за режиму плаваючого курсу, лібералізації торгівлі, стимулювання прямих іноземних інвестицій. Конкурентоспроможність
мексиканських виробників на зовнішніх ринках забезпечувалася за допомогою технічної допомоги, фінансових інструментів підтримки експорту тощо. Для цього було створено фінансову інституцію «Банкомекст».
Німеччина, як і переважна більшість країн Європейського
Союзу, орієнтована на процес сприяння експорту, що здійснюється державними й напівдержавними установами. Кожна земля (Bundesland) і навіть невеликі громади мають свої програми
з підтримання експорту на додачу до державних.
У США існує дві основні агенції, які надають допомогу
в експортній діяльності, — Експортно-імпортний банк США
та Агенція з торгівлі та розвитку [12]. Перша — офіційна експортна кредитна агенція США, діяльність якої полягає у підтримці експортерів, наданні експортних кредитів на конкурентній основі в ситуаціях, коли вітчизняні експортери конкурують
із підприємствами, що отримують офіційну підтримку у своїх
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країнах, або якщо не можна отримати таке фінансування на
ринку фінансових послуг (пряме кредитування, страхування кредитів та інші програми страхування). Агенція з торгівлі
та розвитку сприяє економічному зростанню і просуванню комерційних інтересів США на ринках країн, що розвиваються,
та країн із середнім рівнем доходу на душу населення (технічна
допомога, спеціалізовані дослідження, дослідження можливостей, орієнтаційні візити, гранти на тренінги та конференції).
Своєю чергою, Таїланд вирізняється тим, що Тайський департамент підтримки експорту забезпечує експортерів та іноземних імпортерів торговою інформацією, просуває спільний
образ Таїланду та тайських товарів, сприяє розвитку асоціації тайських експортерів. Серед активних програм цієї установи можна відзначити програму просування національного
бренду, у рамках якої була розроблена концепція останнього.
Також на увагу заслуговує єдиний центр оформлення експорту (оформлення експортних документів, отримання інформації про експортні процедури, зокрема сертифікати походження,
сертифікати якості, гарантійні документи, розвинуту службу
інформації про Таїланд та його експортерів, програму розвитку
продуктів, що вивчала передовий досвід їх пакування, оформлення й дизайну, передачі його тайським експортерам).
Японія є країною, яка стала найбагатшою державою світу.
Для зростання були впроваджені різноманітні програми, які
стимулювали експорт, а саме: оподаткування (спеціальні відрахування з експортних надходжень, повернення імпортного
мита експортерам); фінансування (заходи зі зниження вартості експорту перед відправленням, створення японського банку експортно-імпортних операцій (надання середньо- та довгострокових кредитів для підтримки експортних та імпортних
операцій та операцій із прямими іноземними інвестиціями;
сприятливий валютний курс).
Розглянуті нами успішні політики сприяння експорту мають
певні спільні риси: використання можливостей ЕКА як джере-
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ла фінансової підтримки експорту на ринкових (або максимально наближених до ринкових) умовах й ОСЕ як інформаційноаналітичної агенції; застосування співпраці між державними,
регіональними, муніципальними та приватними інституціями,
які працюють у галузі сприяння експорту; розвиток промислового виробництва, що потребує підтримки.
Промислова та експортна політика безпосередньо пов’язана
з інноваційним розвитком промислових підприємств і належить до основних пріоритетів таких високорозвинених країн,
як США, Японія, держав Європейського Союзу та ряду країн
Південно-Східної Азії. Досвід країн, що вступили до Євросоюзу
раніше, є дуже цінним. Особливий інтерес викликають країни
з «малою економікою». Вони характеризуються високим рівнем
залучення як підприємницького, так і державного сектора фінансування IP. У країнах із середнім (нижче 2,0 %) і низьким
рівнем наукоємності ВВП (менше 1,0 %) внесок держсектора
в IP більш вагомий порівняно з внесками бізнес-сектора; високий рівень залучення країн у процес інтернаціоналізації IP;
концентрація IP у декількох галузях (фармацевтика, автомобільна промисловість, радіо-, телевізійне та телекомунікаційне
обладнання, комп’ютерні та пов’язані з ними послуги); підвищення ролі університетського сектора у виконанні IP; перехід
у бік широкого застосування заходів непрямого стимулювання
IP поряд із заходами прямого. Це дало змогу виділити такі три
моделі стимулювання інноваційного розвитку європейських
країн для розробки практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму реалізації інноваційного розвитку [13]:
1) скандинавська (розвинене інституціональне середовище;
високий piвень залучення підприємницького та державного
секторів у фінансуванні IP; високий рівень значущості університетського сектора у виконанні IP; спеціалізація IP у високо-,
середньо- та низькотехнологічних галузях; застосування прямих заходів державного стимулювання (фінансування нових
високотехнологічних компаній на передпосівній стадії, іннова-
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ційні держзакупівлі, надання грантів, спрямованих на підтримку інноваційних стартапів, державно-приватного партнерства
в стратегічних областях, інноваційних ваучерів для оцінювання ступеня ризику інноваційних проектів);
2) західноєвропейська (вдосконалення інституційного середовища; превалювання підприємницького сектора у фінансуванні IP; значна частка університетського сектора у виконанні IP; концентрація IP у середньотехнологічних галузях;
поєднання прямих (надання позик, гарантій банкам за кредитами, грантів для підтримки підприємництва, створення підприємств спін-офф і стартапів, інноваційних ваучерів) і непрямих (інвестиційні пільги, податкові відрахування, спрямовані
на трансфер технологій і створення нових інноваційних малих
та середніх підприємств (МСП), податкові пільги по витратах
на дослідження і розробку заходів стимулювання);
3) центральноєвропейська (розвивається інституціональне
середовище; висока частка державного сектора у фінансуванні
IP із зарубіжних джерел; значна частка держсектора у виконанні IP; концентрація IP у середньотехнологічних галузях, у яких
оперують великі багатонаціональні корпорації, і низький рівень інноваційної активності національних фірм; застосування
непрямих заходів стимулювання (надання податкових відрахувань, спрямованих на залучення прямих іноземних інвестицій
(ПІІ) у сферу IP, розвиток інноваційної інфраструктури, стимулювання співробітництва між підприємствами і дослідними
інститутами тощо).
Світова практика вирізняється різноманітними моделями
стимулювання економічного розвитку окремих галузей промисловості та територій, зокрема шляхом запровадження нових форм інноваційної діяльності: кластери, технопарки, індустріальні (промислові) парки, вільні економічні зони (ВЕЗ),
спеціальні зони вільної торгівлі (СЗВТ), території пріоритетного розвитку (ТПР) тощо. Зазначені моделі є комбінацією двох
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підходів до розроблення стимулюючої економічної політики —
галузевого й територіального.
Галузевий підхід базується на визнанні того, що географічний контекст, включаючи його економічні, соціальні, культурні та інституційні виміри, впливає на економічну й соціальну
поведінку. З урахуванням цього розробляються механізми економічного стимулювання розвитку територій. Галузевий підхід
передбачає два типи переваг стимулювання економічного розвитку: у його рамках визначаються механізми, що забезпечують ефективне, інклюзивне та стале зростанню; він сприяє покращенню процесів розроблення і впровадження економічної
політики.
Галузевий підхід передбачає надання преференцій суб’єктам
господарювання певного виду діяльності економіки незалежно від місця реєстрації чи ведення діяльності. При цьому підході припускається, що розвиток пріоритетних видів економічної діяльності має вирішальний характер для всієї національної
економіки, а тому потребує уваги з боку держави. Реалізується
завдяки співпраці уряду з підприємствами-лідерами галузі, галузевими бізнес-асоціаціями і включає заходи з підвищення
конкурентоспроможності галузі. Проблеми, які вирішуються
на основі застосування зазначеного підходу, стосуються будьякої компанії незалежно від розміру і території ведення діяльності. Розуміючи ці проблеми та можливості компаній у певній
галузі, держава може розробляти політику, спрямовану на подолання наявних обмежень для зростання галузі. Співпрацюючи
тісно з галузевими компаніями, уряд має можливість завчасно
реагувати на виклики, які здатні негативно вплинути на розвиток галузі.
Застосування територіального підходу щодо стимулювання
економічного розвитку вимагає налагодження зв’язків між місцевими політиками і зовнішніми гравцями (наприклад, національним урядом), для того щоб поєднати політичні втручання
зі специфікою різних територій (включаючи їх територіальний
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капітал) і водночас уникнути рентоорієнтованої поведінки (домінування суто місцевих інтересів). Такий діалог є суттєвим для
активізації внутрішнього потенціалу територій і забезпечення узгодженості різних політичних втручань. Діалог має продемонструвати, наскільки розвиток певної території є важливим
для всієї країни і, навпаки, наскільки національний розвиток
(наприклад, спорудження нових інфраструктурних об’єктів,
надання спеціальних податкових / митних преференцій тощо)
впливатиме на добробут мешканців певної території. Тому знання про конкретну територію і більш широкий контекст її розвитку є необхідними для розроблення моделей стимулювання
економічного розвитку, що базуються на застосуванні територіального підходу.
Описані в цьому огляді моделі (зокрема, кластери, технопарки, індустріальні (промислові) парки, ВЕЗ, СЗВТ, ТПР) за
своєю сутністю є комбінацією застосування двох вищезазначених підходів у розробленні політики економічного стимулювання. Тобто, основним принципом функціонування нових
форм інноваційної діяльності є надання різноманітних стимулів суб’єктам підприємництва, розміщеним на певній території, з метою залучення нових інвестицій для впровадження
високопродуктивних технологій, прискорення промислового
виробництва, створення нових робочих місць, розширення податкової бази та зростання бюджетних надходжень. У рамках
описаних моделей поряд із територіальною прив’язкою ведення
господарської діяльності додатковими критеріями отримання
преференцій є приналежність до певного виду економічної діяльності, виробництво певних продуктів, зазвичай інноваційних та / або високотехнологічних. Застосування такого комбінованого підходу щодо стимулювання економічного розвитку
забезпечує кращу координацію дій різних суб’єктів (уряду, органів місцевого управління, компаній, бізнес-асоціацій тощо),
зниження ризиків здійснення фрагментарної, дублюючої політики.

Розділ 3. Фінансові механізми впливу на економічний розвиток підприємств в умовах євроінтеграції України 209

Причинами запровадження описаних моделей здебільшого
є: недостатня спроможність механізмів функціонування ринку
(обмежений доступу до інформації, нових технологічних знань
і фінансових ресурсів), високі трансакційні витрати через брак
об’єктів інфраструктури та слабке інституційне середовище.
Всі описані моделі застосовуються для подолання зазначених
проблем та прискорення економічного розвитку регіону.
Основними інструментами стимулювання створення та розвитку нових форм інноваційної діяльності є застосування податкових пільг та надання преференцій, бюджетних субсидій
чи дотацій, фінансова та нефінансова підтримка тощо. У рамках
впровадження кожної із моделей використовується комбінація
різних інструментів. При цьому кожна територія, що апробувала ту чи ту модель, має свій набір інструментів (табл. 2).
Галузева спеціалізація в рамках впровадження різних моделей стимулювання економічного розвитку міста на основі інновацій визначає їх переваги та недоліки, які виникають у процесі
функціонування. Дієвість зазначених моделей залежить від багатьох чинників. Це зокрема, зручності географічного розташування; ступінь розвитку інфраструктури: фізичної (дороги, постачання електроенергії та комунальних послуг, зв’язок тощо)
і соціальної (школи, лікарні, публічні простори тощо); політична стабільність; сприятливий інвестиційний клімат; дотримання зобов’язань уряду і місцевих органів влади умов, які сприяють залученню інвесторів; захищеність прав власності; якість
та доступ до адміністративних послуг; рівень розвитку конкурентоспроможності країни в цілому.
Позитивний аспект досвіду створення та розвитку зазначених чинників відіграє важливу роль у формуванні економічного середовища міста в цілому, оскільки залежно від форм
вони сприяють: активізації інноваційної діяльності за рахунок
накопичення знань комерційного та виробничого характеру,
внутрішньої конкуренції між виробниками, співробітництва між виробниками та постачальниками тощо; розвитку
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Характеристика найбільш пош
як складової інноваційної діяльно
Базова модель

Індустріальний
(промисловий) парк
(Афганістан, Білорусь,
В’єтнам, Єгипет, Канада,
Китай, Литва, Нідерланди,
Німеччина, Польща,
США, Туреччина,
Угорщина, Україна, Чехія)

Завдання

1. Соціальноекономічний розвиток
територій.
2. Формування
інфраструктури
підтримки інвестиційної
та інноваційної
діяльності.
3. Забезпечення
стабільності
інституційних умов
інвестиційної
діяльності.
4. Впровадження
інновацій, ноу-хау
та нових технологій.
5. Екологізація
виробничої діяльності
й природокористування.
6. Підвищення
ефективності
використання
природних
та трудових ресурсів.
7. Розвиток стартапів
(бізнес-інкубація).
8. Включення місцевих
постачальників до
виробничого ланцюга.
9. Розвиток сектора
послуг.
10. R&D

Механізми впровадження

— Створення
інтегрованих виробничих
ланцюгів;
— використання
інструментів ДПП;
— створення системи
спеціального навчання
(центри навчання
та підвищення
кваліфікації)
для працівників
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Таблиця 2

ширених індустріальних парків
ості реального сектора економіки
Інструменти стимулювання

Впливи / наслідки

Спеціальні гарантії
Захист прав інтелектуальної власності та авторських прав
на законодавчому рівні (Афганістан, Білорусь, В’єтнам, Єгипет,
Канада, Китай, Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, США,
Туреччина, Угорщина, Україна, Чехія)
Фінансова підтримка
Фінансування первинного проектного планування за рахунок
коштів різних бюджетів (агентство економічного розвитку,
департамент громадських робіт або спеціальний орган
індустріального розвитку) (Афганістан, Литва, Росія)
Податкові пільги та преференції:
— застосування прискореного методу податкової амортизації
(Канада);
— звільнення від оподаткування імпортним та експортним
митом (Нідерланди);
— звільнення від сплати податку на прибуток, отриманого
від реалізації товарів, робіт, послуг на період до 10 років
(Білорусь, Чехія);
— звільнення індустріального парку від податку на нерухомість
(Білорусь, Нідерланди, Росія);
— звільнення від земельного податку (Білорусь);
— пільгова ставка земельного податку для керуючих
компаній — 20 % (Росія).
Субсидіювання / дотування
Покриття муніципалітетом до 15 % витрат на оренду
чи перепрофілювання ділянки під будівництво індустріального
парку, створення інженерної і транспортної інфраструктури
(Угорщина)
Нефінансова підтримка:
— пільгові умови підключення до інженерних комунікацій
(Росія);
— використання для розміщення об’єктів нерухомості,
що належать громадському чи квазігромадському органу (Росія);
— можливість отримання мандата на створення екологічно
безпечного об’єкта, діючого поза рамками загального
регулювання та зонування (Німеччина);
— сервісне та технічне обслуговування виробничих
і складських приміщень (Росія)

— Розвиток
високотехнологічних
галузей
промисловості
(Китай,
Німеччина,
Польща, США,
Туреччина);
— активізація
розвитку МСП,
зокрема в старопромислових
регіонах
(Польща, США,
Чехія);
— зростання
обсягів експорту
(Китай,
Німеччина,
США,
Туреччина)
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високотехнологічних галузей промисловості; зростанню податкових надходжень до бюджетів внаслідок залучення інвестицій, у тому числі іноземних; активізації розвитку промислового виробництва, особливо в старопромислових регіонах, за
рахунок формування відносин субконтрактингу (аутсорсингу);
відкриттю нових виробничих зон; зростанню частки експорту
готової продукції; створенню унікальних можливостей щодо
підготовки висококваліфікованих спеціалістів поза межами галузевої підготовки (обмін досвідом, центри навчання тощо).
Водночас запровадження цих моделей може мати й зворотні ефекти, зокрема: спотворення конкуренції через звільнення від оподаткування або пільгового оподаткування; надання
бюджетної підтримки підприємствам, які провадять свою діяльність на територіях стимулювання; викривлення галузевої
структури виробництва через розвиток тих видів економічної
діяльності й виробництв, яким надається бюджетна підтримка або податкові чи митні стимули; неефективний розподіл ресурсів територією країни і посилення міжрегіональних диспропорцій у соціально-економічному розвитку адміністративних
одиниць; вплив негативних зовнішніх чинників на навколишнє
середовище внаслідок збільшення викидів та загострення екологічних проблем; виснаження інфраструктури через додаткове навантаження на існуючі об’єкти.
З огляду на проведений аналіз, визначені проблеми, а також
спираючись на міжнародний досвід розвитку промисловості
на інноваційній основі та випуску конкурентоспроможної продукції, пропонуємо:
— розробити критерії диференціації видів промислової діяльності за рівнем наявної або потенційної конкурентоспроможності (виведення товарів сектора на міжнародний ринок,
ефективність та зростання підприємств) й розробити механізми надання преференцій пріоритетним промисловим підприємствам;

Розділ 3. Фінансові механізми впливу на економічний розвиток підприємств в умовах євроінтеграції України 213

— здійснити техніко-економічний аудит фактичних і перспективних результатів роботи промислових підприємств;
— розробити нормативно-правові акти щодо створення
і діяльності структурних фондів місцевого розвитку з метою
підтримки розвитку промислових підприємств з метою наближення до принципів регіональної політики ЄС;
— стимулювати промислові підприємства до участі у міжнародних проектах із залучення технічної допомоги шляхом
надання інформації стосовно критеріїв участі у таких проектах та проведення тренінгів щодо кваліфікації представників
промислового виробництва спільно з представниками органів
місцевого самоврядування;
— сприяти передачі часток державних промислових підприємств (що перебувають у скрутному фінансовому становищі) інвестиційним компаніям, які забезпечать доступ до нових
кредиторів (такі інвестиційні компанії можуть бути створені
комерційними банками, спільно із ЄБРР, що складе підґрунтя
для функціонування моделі корпоративного управління на підприємствах);
— розробити програми із реструктуризації промислових
підприємств, які б передбачали ліквідацію надлишку виробничих можливостей через припинення існування застарілих заводів, збільшення частки замкнених циклів виробництва продукції, відокремлення виробничого процесу від адміністративного.
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АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ
УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВА
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ
Сучасний стан економіки, на який впливають глобальні фактори, зумовлює необхідність перегляду й розвитку
основних положень управління фінансовою діяльністю підприємства в умовах кризи. Кризою є переломний момент у послідовності процесів і подій, максимальне загострення протиріч
розвитку соціально-економічної системи, розв’язання яких зумовлює результат, що має подвійну природу: або система одержує можливість розвиватись і вдосконалюватись (при сприятливому результаті), або (при несприятливому результаті)
переходить до функціонування в режимі руйнації. Який із результатів матиме місце, багато в чому залежить від вибору механізму попередження загрози неплатоспроможності та подолання кризи. На підприємство впливають чинники, які можуть
спричинити розвиток кризи, а саме: зовнішні (екзогенні), які не
залежать від діяльності підприємства, та внутрішні (ендогенні), зумовлені його діяльністю [1, 72].
Розрізняють такі види фінансової кризи на підприємстві
[2, 46]:
— ліквідності — має місце, коли існує незадовільна структура капіталу, активів і зобов’язань. Ознаки: значний обсяг
низьколіквідних оборотних активів, високий рівень кредиторської заборгованості порівняно з дебіторською заборгованістю
тощо;

216

Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції

— прибутковості — коли підприємство є низькорентабельним або збитковим протягом тривалого періоду. Ознаки: невиправдане співвідношення цін і собівартості, зниження оборотів з реалізації продукції і, як наслідок, незадовільна структура
балансу підприємства;
— стратегічна — коли на підприємстві відсутні можливості
успішного розвитку в довгостроковому періоді. Ознаки: низький рівень інвестиційної привабливості, неефективне стратегічне планування, відсутність стратегічних конкурентних переваг у ринковому середовищі тощо.
Для запобігання та подолання кризових явищ підприємства застосовують антикризове управління. Слід зазначити,
що в сучасній економічній теорії відсутнє єдине трактування
сутності цього поняття.
Розрізняють такі підходи до розуміння економічної сутності
антикризового фінансового управління [3, 118]:
1) антикризове управління як управління в умовах кризи,
що настала, спрямоване на вихід із кризової ситуації та стабілізацію стану суб’єкта господарювання;
2) антикризове управління як процес, спрямований на недопущення та уникнення появи кризових ситуацій суб’єкта
господарювання;
3) антикризове управління як комплекс заходів антикризових превентивних та реактивних заходів.
Згідно з першим із зазначених підходів цей вид управління застосовується суб’єктом господарювання тоді, коли криза
досягає критичного рівня й підприємство потребує сторонньої допомоги для санації (у кращому випадку) чи ліквідації
(у гіршому). Тобто, коли підприємство вже фактично є банкрутом.
Другий підхід передбачає здійснення заходів антикризового
менеджменту на докризовому етапі. Це зазвичай діагностичні
заходи, моніторинг поточної ситуації з метою своєчасного ви-
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явлення ознак кризи та недопущення розвитку кризових явищ
у діяльності суб’єкта господарювання.
Третій підхід, за О.О. Терещенко, становить комплекс профілактичних заходів, спрямованих на запобігання фінансовій
кризі: систематичний аналіз сильних та слабких сторін підприємства, оцінка ймовірності банкрутства. Керування ризиками — виявлення, оцінка та нейтралізація фінансових ризиків
на підприємстві, упровадження системи запобіжних заходів
[4, 98].
Оскільки об’єктивні можливості системи управління фінансовою діяльністю підприємства значною мірою залежать від
стадії розвитку кризи, потрібно уточнити, який саме вид антикризового управління доцільно застосувати. Існують такі види
антикризового управління — стабілізаційний та превентивний.
Перший реалізується в тих випадках, коли показники функціонування підприємства суттєво нижче нормативного рівня, не задовольняють запитам об’єкта управління. Основне
завдання полягає в подоланні занепаду, стабілізації фінансовоекономічного стану та створення передумов підйому.
Превентивне антикризове управління реалізується з метою запобігання кризовим явищам. Цей підвид включає оцінку
ймовірності виникнення кризової ситуації; розроблення та реалізацію заходів, спрямованих на запобігання впливу критичних факторів за рахунок ефективного використання потенціалу підприємства.
У табл. 1 наведено порівняльну характеристику ознак стабілізаційного та превентивного антикризового фінансового
управління.
Заходи антикризового управління залежать від фаз кризи, які, своєю чергою, відрізняються факторами, наповненням
і наслідками прояву (табл. 2).
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика ознак стабілізаційного
та превентивного антикризового фінансового управління [5]
Найменування
ознаки

Антикризове управління
Превентивне

Стабілізаційне

Часові
обмеження

Тривалий період, який
починається на ранніх
стадіях життєвого циклу
до моменту виникнення
кризових явищ

Незначний часовий інтервал,
обмежений у зв’язку
із законодавчо встановленим
строком для ініціювання
процедури фінансового
оздоровлення

Основна
мета

Довгочасне функціонування
підприємства

Виживання підприємства

Ставлення
до кризи

Позитивне, оскільки криза
розглядається як орієнтир
на новий, інноваційний
розвиток підприємства

Негативне, розглядається
як загроза цілісності системи
та її життєдіяльності

Ключові
заходи

Освоєння
нових сфер бізнесу,
диверсифікація
виробництва

Посилення режиму економії:
різке зниження цін для
відновлення попиту, ліквідація
запасів товарів та застарілого
обладнання тощо

Механізм антикризового управління підприємством складається з таких основних елементів (підсистем):
— діагностика фінансового стану;
— моніторинг зовнішнього і внутрішнього середовища;
— оцінка бізнесу підприємства;
— маркетинг і бенчмаркінг;
— організаційно-виробничий менеджмент;
— менеджмент персоналу та мотивація;
— фінансовий менеджмент;
— антикризова інноваційна політика;
— внутрішній аудит;
— система антикризового контролінгу.
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Таблиця 2
Заходи антикризового управління залежать від фаз кризи [6]
Фази
кризи

Характеристика
фази кризи

Можливі
наслідки

Заходи антикризового
управління

І

Зниження
рентабельності
й обсягів
прибутку

Погіршення
фінансового стану
підприємства,
скорочення джерел
і резервів розвитку

Зміни у стратегічному
(перегляд стратегії,
реструктуризація підприємства) або тактичному (зниження витрат,
підвищення продуктивності) управлінні

ІІ

Збитковість
виробництва

Зменшення
резервного
капіталу
підприємства

Зміни у стратегічному
управлінні, що реалізуються через реструктуризацію підприємства

ІІІ

Відсутність
резервного
капіталу

На погашення
збитків
спрямовується частина
оборотного капіталу,
що призводить до скорочення виробництва

Оперативні заходи
щодо стабілізації фінансового стану підприємства й пошуку коштів
на проведення реструктуризації

ІV

Неплатоспроможність

Критичний стан, відсутність коштів
на фінансування
скороченого виробництва й розрахунки
за попередніми
зобов’язаннями;
загроза зупинки виробництва й банкрутства

Експертні заходи
щодо відновлення
платоспроможності
підприємства
й підтримки
виробничого
процесу

Чіткого визначення терміна «антикризовий контролінг» на
сьогодні немає. Проте вчені-економісти пропонують трактувати це поняття як систему методів та інструментів забезпечення підтримки прийняття управлінських рішень, планування
і контролю при нестабільних умовах діяльності підприємства
в ході виконання службами контролінгу своїх функцій.

220

Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції

Для досягнення основної мети антикризових дій — підвищення прибутковості діяльності підприємства за його гарантованої ліквідності та платоспроможності — контролінг має
розв’язати такі основні завдання:
1) здійснення моніторингу внутрішнього і зовнішнього середовища, збір та аналіз інформації, яка стосується об’єкта
контролінгу;
2) проведення експрес-діагностики та фундаментальна
діагностика, виявлення і ліквідація «вузьких місць» функціонування господарського механізму;
3) забезпечення аналізу і контролю ризиків у фінансовогосподарської діяльності, розроблення заходів щодо їх нейтралізації і усунення;
4) оцінка повноти, достовірності облікових даних, надійності функціонування системи господарського обліку, операційного та адміністративного контролю;
5) розробка стратегії розвитку підприємства, бенчмаркінові дослідження та координація роботи з планування фінансово-господарської діяльності;
6) забезпечення безперервного контролю за діяльністю персоналу, щодо виконання бюджетів, дотримання встановленого
документообороту, проведення операцій, виконання функцій;
7) надання рекомендацій структурним підрозділам підприємства у процесі планування, проведення внутрішнього
консалтингу;
8) проведення внутрішнього аудиту.
Контролінг — це інтегруюча та координуюча підсистема антикризового управління, яка забезпечує інструментальну та методичну базу підтримки прийняття управлінських
рішень [7].
Таким чином, нагальне завдання антикризового контролінгу полягає у зниженні вірогідності неточностей фінансової
звітності суб’єкта господарювання на різних етапах контролю.
У зв’язку з цим упровадження стандартів останнього для по-
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передження ймовірності загрози банкрутства із застосуванням
моделі, яка враховує ризики господарювання, неефективності
внутрішнього контролю та аудиту, невиявлення помилок внутрішнього контролю, зловживань, уможливить ефективне використання інструментарію контролінгу в системі антикризового управління.
Підприємство має самостійно формувати інструментарій
контролінгу з урахуванням фаз кризи, особливостей та напрямів своєї діяльності (рис. 1).
За періодом дії

Оперативний

— бенчмаркінг;
— SWOT-аналіз;
— PEST-аналіз;
— аналіз конкурентних
переваг;
— аналіз життєвого циклу;
— аналіз сценаріїв;
— аналіз відхилень;
— портфельний аналіз;
— функціонально-вартісний
аналіз;
— фінансове планування;
— аналіз логістичних
ланцюгів;
— інші

Стратегічний

— розрахунок
виробничого результату
на короткостроковий
період;
— оптимізація обсягів партій
продукції;
— АВС-аналіз;
— маржинальний аналіз;
— аналіз точки беззбитковості;
— лінійне програмування;
— планування завантаження
потужностей;
— визначення показників
ефективності
за підрозділами;
— ціноутворення;
— інші

Рис. 1. Інструментарій контролінгу за періодом дії [2, 153]
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Застосування SWOT-аналізу і бенчмаркінгу дає змогу здійснити об’єктивне оцінювання конкурентної позиції підприємства в галузі, що допомагає аналітику вивчити ситуацію в динаміці. Тобто, не лише розкрити поточний стан, але і досить
чітко передбачати майбутній з урахуванням активної позиції
підприємства щодо зміни або збереження свого стратегічного
стану.
Комплексність та інтегрованість контролінгу забезпечує цілісний погляд на діяльність підприємства в минулому, теперішньому і майбутньому, системний підхід до виявлення ризиків
і вирішення проблем, що постають перед ним.
Антикризовий контролінг є пріоритетним елементом механізму попередження загрози банкрутства. За його допомогою здійснюється організація процесу раціоналізації діяльності та переорієнтація параметрів існуючого підприємства.
Механізм попередження загрози банкрутства з урахуванням
визначення мети і завдань антикризового управління являє собою комплексну складову системи управління підприємством,
сукупність фінансово економічних, організаційно-функціональних, засобів цілеспрямованої взаємодії між суб’єктами
антикризового управління та способами впливу на об’єкт
управління.
Ефективно функціонуючий механізм попередження загрози
банкрутства має бути аргументований результатами численних
досліджень та фактичними даними.
Діагностика як комплексне економічне дослідження є складовою частиною механізму попередження загрози банкрутства,
а всі стратегічні й тактичні завдання антикризового управління мають підпорядковане значення відносно завдання своєчасної діагностики кризи (рис. 2).
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Система антикризового моніторингу зовнішнього
й внутрішнього середовища (стрес-тестування)
Експрес-діагностика на стадії
превентивного антикризового
управління
Антикризовий контролінг

Оперативний
контроль
проблем
неплатоспроможності
та банкрутства

Діагностика
на стадії
стабілізаційного
антикризового
управління

Так

Криза є?

Немає

Так

Криза є?

Немає

Вибір
стратегії
та її
бюджетування

Реалізація
стратегії

Оперативний контроль
та оцінка результатів

Фундаментальна
діагностика

Вибір
альтернатив
управління
на основі
результатів
бенчмаркінгу
та SWOT-аналізу
Застосування
оперативнотактичних
заходів

Визначення
короткострокових
цілей

Розподіл
внутрішніх
ресурсів

Удосконалення
організаційної
структури
управління

Рис. 2. Модель процесу діагностики кризового стану підприємства [7]
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Індикаторами загрози банкрутства при здійсненні експресдіагностики неплатоспроможності є показники динаміки коефіцієнтів ліквідності (платоспроможності), забезпечення власними коштами, вартість чистих активів, отриманих у результаті
структурування оборотних активів і поточних зобов’язань.
Механізм попередження загрози банкрутства як динамічна система, яка взаємодіє з оточенням за допомогою зовнішніх
зв’язків. При цьому складові цього механізму залежать від внутрішніх і зовнішніх ситуаційних чинників підприємства як цілісної, відкритої, комунікативної, інтегрованої, динамічної системи.
Механізм попередження загрози банкрутства представлений сукупністю функцій, методів, принципів і компонентів, за
допомогою яких суб’єкт управління впливає на об’єкт з метою
фінансового оздоровлення, збереження його цілісності, мінімізації втрат ринкової вартості та формування стабільно стійкої
оптимальної структури, яка своєчасно реагує на запити навколишнього середовища.
Формування механізму попередження загрози банкрутства
має відповідати таким вимогам: цільової результативної орієнтації, системності, інноваційної активності, адаптивності
та гнучкості даних.
Практика свідчить про те, що механізм попередження загрози банкрутства має розроблятися таким чином, щоб залишатися цілісним протягом тривалих періодів часу, бути достатньо
гнучким, здатним до модифікації та переорієнтації. Зазвичай
механізм попередження загрози банкрутства діє ефективно,
якщо функціонують усі складові частини й наявні ресурси, без
яких не можна здійснити оптимізацію, реструктуризацію або
реорганізацію бізнес-процесів. Отже, з одного боку, механізм
попередження загрози банкрутства є системою, на яку можна
впливати з метою підвищення ефективності її функціонування, а з другого — він сам впливає на результат діяльності підприємства.
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Здійснення службою антикризового контролінгу експреста фундаментальної діагностики створює необхідне аналітичне підґрунтя для формування антикризової програми підприємства, визначення типу стратегії конкурентної боротьби
(оборонного, імітаційного чи наступального), переліку раціональних антикризових заходів, а отже, є складовою частиною
механізму попередження загрози банкрутства і запорукою
успішного розв’язання завдань локалізації та подолання кризи.
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УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ
ЗАБОРГОВАНІСТЮ
ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ
СИСТЕМ ЛОЯЛЬНОСТІ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ
В умовах євроінтеграції дебіторська заборгованість
є не лише індикатором, який визначає рівень заборгованості, а й економічним явищем, що в цілому впливає на діяльність підприємства з точки зору його фінансової стабільності та розвитку певних економічних взаємовідносин з іншими
суб’єктами господарювання.
Історично дебіторська заборгованість на підприємстві розглядалася в системі управління лише з точки зору діагностики стану суб’єкта господарювання. При цьому основою управління є процес розпізнавання та оцінювання проблемних сфер
і поточного фінансово-економічного стану господарювання
підприємства. Найбільш проблемною сферою останнього визнано дебіторську заборгованість по розрахунках з покупцями,
пов’язану з ризиками несплати або несвоєчасної оплати рахунків. Саме тому управління дебіторською заборгованістю є процесом своєчасного усунення негативних наслідків за умови постійної періодичної діагностики підприємства.
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Не обґрунтовано велика дебіторська заборгованість знижує
фінансову стійкість підприємства і підвищує ризик фінансових втрат суб’єкта господарювання. Розумне ж використання
комерційного кредиту сприяє зростанню продажів, збільшенню частки ринку і, як наслідок, позитивно впливає на фінансові результати підприємства. Відповідно невміле та неефективне управління дебіторською заборгованістю призводить до
прямих збитків через появу безнадійного боргу, недоотриманого прибутку, втрати цінних клієнтів, зменшення частки ринку. Разом з тим детальний аналіз й управління дебіторською заборгованістю дає змогу задіяти резерви клієнтської бази, що не
використовувалися раніше, що своєю чергою може істотно підвищити ефективність бізнесу. Отже, в умовах євроінтеграції
управління дебіторською заборгованістю набуває нових рис,
зумовлених розвитком зовнішньоекономічної діяльності, впровадженням міжнародних стандартів обліку та розширенням
інвестиційних процесів з боку країн-учасниць Європейського
Союзу.
Основною діяльності підприємства є обмін товарними
та матеріальними цінностями, розрахунки з постачальниками
й покупцями. В умовах нестабільної ринкової економіки існує
ризик порушення покупцями платіжної дисципліни, виникнення негативних наслідків для фінансового стану підприємства. Несплата або несвоєчасна оплата рахунків призводить до
зростання дебіторської заборгованості. У процесі господарювання частина цієї заборгованості неминуча, але в межах допустимих значень є прийнятною. Дебіторська заборгованість,
що перевищує допустимі значення є проблемною й призводить
до прямих збитків через появу безнадійного боргу. Шукаючи
шляхи виходу із ситуації, що склалась, керівники часто застосовують стандартні підходи, засновані на визнанні заборгованості безнадійною та подальшому списанні. Новітнім шляхом
подолання цього явища є своєчасне виявлення заборгованості
через діагностику операційної діяльності підприємства.
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Поточна заборгованість споживачів та постачальників виникає в процесі операційної діяльності підприємства, має регулярний характер і пов’язана із затримками в оплаті товарів,
робіт та послуг або з реалізацією продукції на умовах комерційного кредиту. Саме на цьому етапі повнота інформаційного забезпечення та аналіз розрахункових операцій може змінити статус заборгованості шляхом влучного управлінського
рішення.
Однак для керування заборгованістю недостатньо використовувати інформацію, відображену у фінансових звітах.
Результат оперативності та дієвості прийнятих рішень формується за рахунок комп’ютеризації відстеження виставлених
рахунків, строків платежів і погашення дебіторської заборгованості. Отже, повноту інформаційної бази здатне забезпечити розширене використання інтегрованих систем бухгалтерського обліку за рахунок деталізації та спеціалізації процедур
оброблення кореспонденції рахунків, у які може входити різноманітна додаткова специфічна інформація, необхідна для відображення кількісно-сумового й аналітичного обліку.
Новий підхід до вирішення проблем інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління дебіторською заборгованістю запропонував В.В. Євдокимов. Сутність цього методу заснована на загальній інформаційній інтеграції облікових
компонент у комплексну систему управління підприємством
[1, 15]. Разом з тим керування дебіторською заборгованістю
шляхом автоматизації обліку виставлених рахунків, термінів
оплати та строків її погашення доцільно доповнити проактивними методами управління.
Проактивний метод управління відносинами з дебіторами
орієнтований на майбутні взаємозв’язки з урахуванням існуючих і минулих з метою створення можливостей для ефективної
взаємодії між підприємством та покупцями. Автоматизацію
обліку виставлених рахунків, строків платежів і погашення дебіторської заборгованості доцільно використовувати для сег-
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ментації та формування звітів про базу покупців, розроблення
комунікацій з ними та впровадження надалі систем лояльності для покупців з метою ефективного управління дебіторською
заборгованістю.
Дослідження систем лояльності свідчить про те, що їх впровадження є новою та відносно самостійною частиною загальної
системи управління (рис. 1), має свою специфічну мету, завдання і функції, свої закономірності, правила і норми, що дає змогу доповнити інтегровану систему управління дебіторською заборгованістю В.В. Євдокимова підсистемою лояльності [1, 22].

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
система управління фінансово-господарською діяльністю
система управління дискретним виробництвом
система управління персоналом
система автоматизації документообігу й діловодства
система електронної архівації
система аналізу й планування
система лояльності (управління маркетингом і продажами)
Рис.1. Складові системи управління
(розроблено автором на основі [1–2])
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Системи лояльності розглядаються як один із ключових інструментів підприємства в системі управління взаємовідносинами з покупцями через визначений комплекс комунікацій
та систему показників ефективності керування дебіторською
заборгованістю, що супроводжуються окремою технологічноаналітичною платформою, кваліфікованим персоналом з метою збільшення доходності підприємства шляхом зменшення
дебіторської заборгованості, залучення нових та утримання існуючих покупців.
Ключовими елементами систем лояльності підприємства
з управління дебіторською заборгованістю є [2, 88]:
1) база покупців (ідентифікація покупців за каналами дистрибуції, їх сегментація);
2) комплекс комунікацій з покупцями та зворотного зв’язку
(маркетинг із залучення та утримання покупців, з’ясування їхньої реакції на пропозицію, коригування інформації в базі даних);
3) програма лояльності (методика надання знижок покупцям при достроковому та своєчасному розрахунку, нарахування бонусів при передоплаті та активації послуги);
4) технологічно-аналітична платформа (СRM, платформа
обліку знижок та тарифів залежно від термінів оплати покупцями);
5) менеджмент системи лояльності (персонал підприємства
з інформування про ціноутворення, обліку дебіторської заборгованості та розрахунку знижок при оплаті);
6) показники ефективності системи лояльності (KPI менеджменту системи, прибутковість ключових сегментів покупців, числа їхніх повторних покупок, збільшення обсягу останніх, формування звітності).
З метою ефективного управління дебіторською заборгованістю через систему лояльності розглянемо особливості побудови кожного елемента останньої. Підприємству не достатньо
лише здійснювати автоматизований збір інформації про по-
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купців, необхідно ефективно користуватися цією «базою покупців». Така інформація повинна акумулюватися, зберігатися
та використовуватися з метою надання знижок по оплаті покупцям у разі дострокової чи своєчасної оплати.
Основна мета елемента «база покупців» — це збір та оновлення інформації про дебіторську заборгованість всіх покупців. Це перша складова системи лояльності з ефективного
управління дебіторською заборгованістю, з якої треба починати її побудову. Надалі, щоб отримати ефект зменшення затримки в оплаті товарів, робіт та послуг, необхідно буде побудувати
другий елемент системи лояльності — комплекс двосторонніх
комунікацій з покупцями.
Комплекс маркетингових комунікацій з ефективного управління дебіторською заборгованістю містить такі основні елементи: інформацію про порядок надання знижок при оплаті,
стимулювання продажів через їх надання. Найкращим каналом
комунікацій у системах лояльності є персональний кабінет покупця, який одночасно служить основним джерелом інформації за системою лояльності. Комунікація через кабінет покупця
дає змогу оперативно надавати інформацію й швидко адаптуватися системі до змін в управлінні дебіторською заборгованістю.
Разом зі стандартними каналами комунікацій, такими як електронна розсилка повідомлень, прайсів, СМСінформування системи лояльності з ефективного управління
дебіторською заборгованістю використовують інші специфічні способи, як-от: комунікації за допомогою спливаючих вікон
у персональному кабінеті покупця або відображення повідомлень про знижки в рахунках-фактурах та договорах поставок.
Проте навіть ефективні комунікації будуть даремні, якщо
сама програма лояльності не зацікавить покупців. Остання
є центральним елементом системи лояльності, тому її часто ототожнюють з усією системою лояльності, хоча вона сама
по собі може мати кілька програм лояльності з ефективного
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управління дебіторською заборгованістю, поєднуючи або розділяючи їх для різних сегментів покупців.
Відповідно до управління дебіторською заборгованістю через систему лояльності, «база покупців» (рис. 2) розподіляється
на чотири сегменти, кожний з яких потребує специфічних методів управління
І

II

Дебіторська
заборгованість

Дебіторська
заборгованість

Система лояльності

Не участь у системі
лояльності

III

IV

Відсутня
дебіторська
заборгованість

Відсутня
дебіторська
заборгованість

Система лояльності

Не участь у системі
лояльності

Рис. 2. Сегментація «бази покупців»
(розроблено автором на основі [1–4])

Таким чином, дія ефективної програми лояльності сприятиме збільшенню квадранта III в «базі покупців», а неефективної — квадранта I. При цьому збільшення квадранта IІ в «базі
покупців» стосовно підприємств, які не беруть участі в системі лояльності та мають дебіторську заборгованість, є сигналом
до очищення «бази покупців» від високо ризикових клієнтів.
Водночас збільшення квадранта IV в «базі покупців» стосовно
підприємств, які не беруть участь у системі лояльності та не мають дебіторської заборгованості, є ознакою зростання ризику
відтоку покупців.
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Найбільш поширені програми лояльності з ефективного управління дебіторською заборгованістю пов’язані з різноманітними формами надання знижок при частковій та повній
оплаті, виходячи з різних термінів платежів: при передоплаті,
тобто при оплаті до відвантаження замовлення; при достроковому погашені дебіторської заборгованості; при оплаті в установлений термін; при оплаті з відтермінуванням оплати; при
оплаті з протермінуванням оплати за кожен день несплати.
Підприємству недостатньо мати розроблену програму лояльності — потрібні засоби контролю з ефективності управління дебіторською заборгованістю. Необхідні аналітичні дані
мають акумулюватися в спеціалізованій звітності, яка б відображала динаміку зміни статистичних даних для подальшого оцінювання ефективності програми лояльності, вираженої
в процентному або грошовому еквіваленті оптимізації дебіторської заборгованості [3, 329].
Проблема такої звітності полягає в аналізі досить різнорідних за своєю природою даних — не завжди навіть зрозуміло,
що саме аналізувати і чи є хоч якийсь взаємозв’язок між програмою (або програмами) лояльності та коливаннями сум дебіторської заборгованості й обсягами продажів.
На практиці застосовується кілька методів аналізу таких взаємозв’язків. Найбільш простий з них — статистичний.
Згідно з ним керівництво приймає рішення, за яким розробляється набір попарно порівнюваних параметрів (наприклад,
«група покупців — обсяг продажів»); динаміка змін розміщується на осі часу (дні, тижні, місяці), де видно точки початку
й закінчення розрахунків по оплаті.
Другим поширеним методом взаємозв’язків є OLAPаналіз — це найбільш універсальний метод, який застосовується за наявності технологічно-аналітичної платформи й дає змогу формувати необхідні вибірки даних самому підприємству.
При цьому останнє може самостійно розміщувати показники
дебіторської заборгованості на осях координат, встановлювати
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обмеження, спеціальні фільтри на вибірки залежно від термінів оплати.
За третім методом, який називається кластерний аналіз,
здійснюється пошук закономірностей у базі даних шляхом
об’єднання схожих груп покупців у кластери, виходячи з певного набору ознак дебіторської заборгованості та їх подальшого
аналізу методами генетичних алгоритмів. Варіанти програм лояльності з ефективного управління дебіторською заборгованістю кодуються, далі безліч рішень запускається в «область портфеля дебіторської заборгованості», вивантажену із діючої або
змодельованої системи управлінського обліку та статистичних
даних фінансових показників. Завдяки алгоритмам самомодифікації з усього переліку різних рішень добираються й декодуються найбільш оптимальні програми лояльності для покупців.
Таким чином, другий та третій методи дають змогу не тільки
оперативно оцінити результативність діючої програми лояльності з ефективного управління дебіторською заборгованістю,
а й визначити та імплементувати адаптовану до специфіки підприємства нову або модифіковану програму лояльності, створювати на її основі персональні цінові пропозиції покупцям.
Проблемним питанням у реалізації більшості систем лояльності з ефективного управління дебіторською заборгованістю
є технологічна база. Низький рівень автоматизації збору й оцінювання даних про покупців призводить до поганого розуміння їхніх потреб та неактуальності отриманої інформації про дебіторську заборгованість. Крім того, на практиці підприємства
доволі часто використовують кілька різноманітних інформаційних систем з управлінського та бухгалтерського обліку, оподаткування, складського обліку, що зумовлює складності інтеграції однієї системи з іншою.
Тому щоб система лояльності успішно запрацювала, необхідна надійна технологічно-аналітична платформа з комплексної автоматизації ключових компонентів програми,
включаючи процесинг з нарахування знижок, платформу ана-
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літики покупців, системи комунікації з покупцями, захисту даних тощо. При цьому необхідне чітке розуміння доцільності
витрат на таку платформу виходячи з обсягів продажів, розміру бази покупців та величини номенклатури товарів, робіт послуг. Зрозуміло, що побудова комплексної системи лояльності
з ефективного управління дебіторською заборгованістю буде
виправданою для підприємств з оптової торгівлі, великих підприємств та маркетплейсів.
Основними функціями технологічно-аналітичної платформи системи лояльності з ефективного управління дебіторською
заборгованістю є ідентифікація покупців, збір та зберігання інформації по всіх каналах дистрибуції; сегментація, визначення
статусу або рівня покупців; розробка алгоритмів заохочення
покупців до погашення дебіторської заборгованості; безпосередньо розрахунок та надання персональних знижок; ведення аналітичного та статистичного обліку операцій покупців;
формування звітності за параметрами ефективності управління дебіторською заборгованістю, у тому числі згідно з П(с)БО
та МСФЗ (IAS). Аналітичне сховище бази даних про покупців
дає змогу проаналізувати поведінку покупців, їхню сегментацію, сформувати цільові групи для персональних цінових пропозицій, які гарантують максимальний відгук від покупців.
Менеджмент систем лояльності з ефективного управління
дебіторською заборгованістю відіграє особливу роль в ефективному управлінні взаємовідносинами з покупцями та являє собою сукупність органів управління системою лояльності
й менеджерів, що безпосередньо займаються супроводженням
та підтримкою роботи самої системи. При цьому основними
завданнями менеджменту системи лояльності з ефективного управління дебіторською заборгованістю є розробка та реалізація управлінських рішень, пов’язаних із оптимізацією дебіторської заборгованості, стимулюванням своєчасних оплат,
утримання існуючих та залучення нових покупців, збільшенням обсягів оптових продаж.
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Наслідок зусиль підприємств у підсумку повинні бути виражені в показниках результативності системи лояльності з ефективного управління дебіторською заборгованістю у вигляді KPI
менеджменту системи, числа повторних покупок покупців,
збільшення кількості й обсягу продажів, прибутковість ключових сегментів покупців. Найбільшу інформативність мають
показники ефективності, виражені у грошовому еквіваленті,
оскільки кожна система лояльності має витратну та прибуткову частини, що необхідно постійно оцінювати й контролювати.
Перша полягає у зростанні обсягу продаж, оптимізації дебіторської заборгованості, зменшенні збитків від несплати та скороченні управлінських витрат [4, 245].
В умовах євроінтеграції системність управління взаємовідносинами з покупцями через впровадження систем лояльності
з ефективного управління дебіторською заборгованістю проявляється в характері прийняття управлінських рішень, побудові ефективної моделі управлінського обліку операцій з продажу та розрахунків з покупцями із наданням знижок з оплати.
Така система є більш ефективною порівняно зі стандартними
підходами, заснованими на визнанні заборгованості безнадійною і подальшому її списанні.
Крім того, впровадження та використання системи лояльності з ефективного управління дебіторською заборгованістю
позитивно впливає на діяльність підприємства з точки зору
його фінансової стабільності та розвитку певних економічних
взаємовідносин з іншими суб’єктами господарювання в умовах
евроінтеграційних процесів.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
У сучасних умовах господарювання, що передбачає економічну самостійність підприємств при здійсненні виробничо-господарської діяльності, для більшості з них постає
проблема забезпечення і збереження економічної безпеки.
Особливо це питання загострюється у зв’язку з наростанням невизначеності у зовнішньому середовищі та поглибленням глобальних і соціально-економічних проблем суспільства.
Підвищення ефективності діяльності суб’єктів підприємництва із врахуванням інтересів суспільства залежить від вміння
керівництва стратегічно мислити й оперативно розв’язувати
завдання щодо формування системи економічної безпеки.
Однією з умов успішного функціонування і розвитку суб’єктів
підприємництва є забезпечення достатнього рівня фінансової
безпеки. Вчені з різних країн досліджували це питання, проте не дійшли одностайної думки з приводу сутності фінансової безпеки, що й зумовлює актуальність вивчення зазначеної
теми.
Аналіз наукових праць [1–6] дав змогу дійти висновку про
те, що поняття «фінансова безпека» розглядається авторами на
двох рівнях — макро- і мікрорівні. Проте вчені не дають єдиного визначення. Вони розглядають фінансову безпеку як самостійний вид та складову економічної безпеки. Більшість вчених
розглядає фінансову безпеку як складову економічної безпеки. Порівняння визначення терміна «фінансова безпека» окре-
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мими авторами у своїх наукових працях наведено в табл. 1.
Тлумачення цього поняття як на рівні регіону, так і на рівні підприємства дають змогу дійти висновку про те, що фінансова
безпека є самостійним об’єктом управління на мікро- і макрорівнях.
Таблиця 1
Порівняння визначення поняття «фінансова безпека»
в наукових працях різних авторів
Автор

Сутність визначення поняття

Н.Й. Реверчук

Фінансова безпека підприємства — це захист від можливих фінансових втрат і попередження банкрутства підприємства, досягнення найбільш ефективного використання
корпоративних ресурсів [1]

К.С. Горячева

Фінансова безпека підприємства — це такий його фінансовий стан, що характеризується збалансованістю і якістю
фінансових інструментів, технологій і послуг, стійкістю до
загроз, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію власних фінансових інтересів, місії
і завдань достатнім обсягом фінансових ресурсів, а також
ефективний стійкий розвиток цієї фінансової системи [2]

Т.Б. Кузенко,
В.В. Прохорова,
Н.В. Сабліна

Фінансова безпека може бути визначена як стан найбільш
ефективного використання інформаційних, фінансових
показників, ліквідності й платіжної спроможності, рентабельності капіталу, які лежать у межах своїх нормативних значень [3]

В.В. Лойко

Фінансова безпека — це такий стан бюджетної, грошово-кредитної, банківської, валютної систем регіону, який
характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, здатністю забезпечити
ефективне функціонування економічної системи й ефективне економічне зростання [4]

А.О. Єпіфанов

Фінансова безпека — це стан підприємства, який дає змогу:
а) забезпечити фінансову рівновагу, стабільність, платоспроможність і ліквідність у довгостроковому періоді;
б) достатню фінансову незалежність;
в) потреби підприємства у фінансових ресурсах для розширеного відтворення;
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Автор

Сутність визначення поняття

г) здатність протистояти існуючим небезпекам фінансового стану підприємства та тим, що виникають;
д) забезпечити достатню гнучкість при прийнятті фінансових рішень;
е) захистити фінансові інтереси власників підприємства [5]
Н.Ю. Подольчак

Фінансово-економічна безпека — це стан і здатність фінансово-економічної системи протистояти небезпеці руйнування її організаційної структури, статусу та перешкод
у досягненні цілей розвитку [6]

За українським законодавством, під суб’єктом підприємництва розуміється підприємство. Якщо розглядати останнє і його господарську діяльність як замкнуту систему, то визначення її фінансової безпеки доцільно сформулювати таким
чином. Економічна безпека суб’єкта господарювання як системи — це кількісно і якісно зафіксований рівень її фінансового стану, який забезпечує стабільну захищеність пріоритетних фінансових інтересів від реальних і потенційних загроз.
Ідентифікація загроз стабільності фінансового стану суб’єкта
підприємництва здійснюється на стадії планування господарської діяльності на наступний період. Наявність реальних загроз фінансовій стабільності підприємства (значний обсяг дебіторської заборгованості, відсутність достатнього запасу
грошових коштів на рахунках підприємства тощо) зумовлює
необхідність розроблення ефективних заходів щодо їх ліквідації. Дебіторську заборгованість доцільно реструктуризувати
з метою погашення найближчим часом. Всі заходи, спрямовані
на поліпшення фінансового стану підприємства або його діяльності, є заходами, які націлені на забезпечення достатнього рівня фінансової безпеки.
Поява та еволюція понять «безпека» і «фінансова безпека»
викликані об’єктивними чинниками суспільно-економічного
розвитку. Сучасні умови глобалізації світової економіки та єв-
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роінтеграційний напрям розвитку України зумовлюють актуальність дослідження питання забезпечення економічної і, зокрема, фінансової безпеки суб’єктів підприємництва. Остання
є самостійним об’єктом управління на мікро- та макроекономічному рівнях і може бути визначена таким чином: фінансова безпека суб’єкта підприємництва як економічної системи —
це кількісно та якісно детермінований рівень його фінансового
стану, що забезпечує стабільну захищеність пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від ідентифікованих реальних
і потенційних загроз зовнішнього й внутрішнього характеру.
Система забезпечення економічної безпеки суб’єктів підприємництва має на меті захист від різних загроз. У нормативно-законодавчих актах України, які стосуються питань національної безпеки, немає чіткого критерію, за допомогою якого
можна було б класифікувати загрози як реальні чи потенційні.
Крім того, відсутнє єдине чітке визначення на законодавчому
рівні таких досить вживаних понять, як «небезпека» та «загроза». Вчені, які вивчали питання загроз у своїх наукових працях, залежно від мети дослідження наводять різні визначення цього поняття. Результати узагальнення наукових підходів
до терміна «загроза» наведено в табл. 2. Аналіз авторських визначень цього поняття дає змогу дійти таких висновків. Загроза
розглядається як «явище або чинник» [1–5], «елемент системи
економічної безпеки» [6], «сукупність умов або факторів» [7–8],
«можлива небезпека» [9], «можливість заподіяння шкоди» [10],
«можливість виникнення явища» [11], «реальні чи потенційно
можливі дії» [12–13], «сукупність умов та чинників» [14].
Отже, згідно з аналізом, загрозами економічній безпеці промислового підприємства слід вважати наявні чи потенційні дії,
що ускладнюють або унеможливлюють реалізацію економічних інтересів підприємства і створюють небезпеку для господарської діяльності та життєзабезпечення колективу підприємства. Дії потребують реагування, тому доцільно поняття
«загроза» розглядати з динамічної точки зору.

242

Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції

Таблиця 2
Результати узагальнення існуючих підходів
до визначення терміна «загроза» українськими
та зарубіжними авторами (складено автором)
Тлумачення терміна «загроза»

Автори

Загрози — наявні та потенційно можливі явища
і чинники…

Закон України
«Про основи національної безпеки України» [7],
Методика розрахунку рівня економічної
безпеки України [8],
А.Б. Качинський [9],
В. Маршалл [10],
Дж. Фіксел [11],
В.В. Лойко [21]

Загроза — елемент системи економічної безпеки…

П.В. Круш, В.І. Подвігіна,
Б.М. Сердюк [12, 609]

Загроза — це сукупність умов і факторів…

З.С. Варналій [13, 109],
Т.Г. Васильців [14, 26]

Загроза — можлива небезпека...

Вікіпедія [15]

Загроза — можливість заподіяння шкоди…

В.І. Мунтіян [16]

Загроза — ймовірність виникнення явища...

Д. Варнес [17]

Загроза — це реально чи потенційно можливі дії…

Т.Б. Кузенко [18, 18],
І.П. Мігус [19]

Загроза — сукупність умов і чинників...

І.І. Дідович [20]

Потенційні чи наявні загрози фінансовій безпеці суб’єктів
підприємництва вимагають від керівництва здійснення певних
заходів щодо їх усунення або запобігання. Зрозуміло, що це потребує коштів, тому необхідно оцінити загрози з точки зору
ймовірності їх настання та розміру можливих збитків суб’єкту
підприємництва.
У науковій літературі визначають внутрішні та зовнішні загрози. Такий поділ доцільно здійснювати з точки зору управ-
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лінського впливу суб’єкта господарювання. До зовнішніх загроз можна зарахувати: конкурентів, недобросовісних клієнтів
та партнерів суб’єкта підприємництва; колишніх працівників;
спецслужби іноземних держав, пов’язані з ними особи и організації, метою діяльності яких є здобування економічної інформації; окремих недобросовісних працівників державних
установ, правоохоронних органів та органів влади; осіб та організації, що займаються рейдерською діяльністю; органи контролю та нагляду; засоби масової інформації. Із зростанням
ступеня відкритості вітчизняної економіки збільшується ризик
зовнішнього промислового шпигунства, що потребує від підприємств докладання додаткових зусиль та коштів для захисту інформації. Питання захисту інтелектуальної власності теж
є одним із актуальних. Потрібно враховувати різницю у нормативно-правових актах України та країн Європейського Союзу
щодо регулювання питань захисту інтелектуальної власності. Особливий вид загроз для діяльності суб’єктів підприємництва може виникати через певну політичну ситуацію в країні та окремих її регіонах. Здійснюючи зовнішньоекономічну
діяльність, суб’єкти підприємництва можуть відчувати загрози через націоналізацію або конфіскацію активів, блокування
рахунків вітчизняного суб’єкта підприємництва, які розміщені на іноземній території; вітчизняного суб’єкта підприємництва; зміни валютних курсів; квотування експорту та імпорту;
накладання ембарго на експорт й імпорт.
Одним із видів загроз, які мають тенденцію до значного поширення, є ті, що пов’язані із заданням збитків суб’єктам підприємництва через комп’ютерні мережі. Найбільш поширеною
є небезпека, зумовлена незаконним використанням інформації пластикових платіжних засобів та комп’ютерної банківської інформації. Досить динамічно розвиваються загрози,
що пов’язані з підробкою пластикових платіжних засобів, розкраданням коштів суб’єктів підприємництва з використанням
електронно-обчислювальної техніки.
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Суб’єктами внутрішніх загроз фінансовій безпеці суб’єкта
підприємництва є його працівники. Доцільно проводити певні заходи безпеки щодо унеможливлення деяких злочинних дій
з боку працівників підприємства, які можуть завдати матеріальної шкоди: розкрадання або пошкодження майна; розповсюдження негативної інформації, яка може зашкодити іміджу
підприємства; посягання на інтелектуальну власність підприємства; викрадення документів або носіїв інформаційних засобів; проведення неправдивих переговорів із потенційними
клієнтами або замовниками. При формуванні системи економічної і, зокрема, фінансової безпеки на підприємстві потрібно
передбачати розроблення та проведення певних заходів щодо
роботи із персоналом. Це розроблення системи матеріального та нематеріального заохочення працівників підприємства,
укладання з ними договорів щодо нерозголошення комерційної таємниці, розроблення Положення щодо порядку реєстрації інтелектуальної власності тощо. Заходи, що стосуються забезпечення фінансової безпеки суб’єкта підприємництва,
сприяють зміцненню фінансового стану та запобіганню фінансової кризи. Остання є однією з найбільш серйозних форм порушення фінансової рівноваги підприємства. У сукупності ризики утворюють кризове середовище суб’єктів підприємництва
двох рівнів. Найбільш типовими серед них є такі:
— внутрішні: дефіцит оборотного капіталу, низький рівень технології організації виробництва, власні помилки, нестача фінансових ресурсів, зниження ефективності діяльності,
неефективний менеджмент.
— зовнішні: економічні, політичні, демографічні, зміни в законодавстві, ринкові.
Для кожного підприємства набір критичних ризиків є унікальним.
У наукових працях вчених розглянуто різні види методичних підходів до оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства, які відрізняються набором окремих одиничних по-
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казників, що використовуються. Склад останніх визначається
пріоритетністю фінансових інтересів конкретного суб’єкта господарювання та конкретним змістом, що вкладається автором
у поняття «фінансова безпека».
Згідно з проведеними дослідженнями, можна виділити
такі методи кількісного визначення рівня фінансової безпеки
суб’єктів підприємництва.
Індикаторний метод — передбачає визначення рівня фінансової безпеки на основі розрахунку показників, що характеризують фінансовий стан підприємства, а саме: оцінку ліквідності
та платоспроможності; фінансової стійкості; ділової активності та рентабельності, рівня кредитоспроможності підприємства. Отримані фактичні значення порівнюються зі встановленими нормативними. Далі за відхиленнями даних показників
проводять ідентифікацію фінансового стану підприємства.
Однак не завжди такий підхід характеризує реальний стан
суб’єкта, оскільки не враховується вплив зовнішнього середовища. Тому отримані показники доцільно аналізувати в динаміці, що ускладнює процес ідентифікації фінансового стану.
Інтегральна оцінка фінансового стану з використанням моделей оцінки схильності підприємства до банкрутства (модель
Альтмана, модель Ліса, метод Таффлера, метод Спрингейта
та ін.) і моделей безпосередньої оцінки фінансової безпеки
(рейтингова модель, експрес оцінки фінансової безпеки, метод
Депаляна та ін.). Цей підхід має низку переваг, а саме: незначна кількість показників, що забезпечує низьку трудомісткість
та точність отриманих розрахунків; інформація для розрахунку є доступною. Проте в більшості цих моделей основна увага
концентрується на певному факторі, що викликає деякі суперечності. Розрахунки за різними моделями визначення рівня
банкрутства підприємства можуть давати неоднакові результати. Це пов’язано із коректністю використання моделей. Для
вітчизняних підприємств бажано застосовувати методику, запропоновану українським науковцем О.О. Терещенком [22].
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Метод розрахунку інтегрального показника рівня економічної безпеки суб’єктів підприємництва представлено й у працях інших вчених. Наприклад, В.В. Лойко пропонує визначати
рівень фінансової безпеки підприємства на основі формування збалансованої системи одиничних показників вимірювання
функціональних складових. Відповідно до цього підходу оцінка функціональної складової за допомогою такої системи дає
змогу в повному обсязі визначити стан складової економічної безпеки. Застосування основної ідеї збалансованої системи
показників полягає у формуванні положень стратегічно безпечного розвитку підприємства на основі визначеного в ході
загальної оцінки рівня економічної безпеки і можливих загроз
[23].
Ресурсно-функціональна оцінка стану фінансової безпеки
суб’єктів підприємництва здійснюється на основі визначення
рівня використання фінансових ресурсів та виконання функцій забезпечення фінансової ефективності діяльності підприємства, його фінансової усталеності й незалежності. Такий підхід є найбільш уживаним, адже фінансова безпека оцінюється
на базі сукупного критерію, що визначається з урахуванням
усієї діяльності підприємства.
Експрес-аналіз рівня фінансової безпеки суб’єктів підприємництва передбачає застосування бальної оцінки, або методу балів. В основі визначення класу (рівня) безпеки лежать граничні дані показників та їх рейтинг. Якщо отримані значення
вище норми, то такому показнику присвоюють І клас, нижче
норми, але вище за критичне — II клас, нижче критичного —
III клас. Загальну оцінку рівня фінансової безпеки суб’єктів
підприємництва наведено у балах. Останні становлять суму добутків рейтингу кожного показника на клас. При цій методиці
враховуються такі показники: коефіцієнт покриття, коефіцієнт
автономії, коефіцієнт забезпечення матеріальних запасів, коефіцієнт оборотності активів, коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості. Цей метод є зручним, оскільки передба-
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чає розрахунок незначної кількості показників, кожен з яких
має певні межі при визначенні класу. Однак виходячи з визначення поняття «фінансова безпека», необхідно розширити їх
набір, щоб врахувати всі сторони діяльності підприємства.
Основним критерієм оцінювання рівня забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва можна вважати чистий прибуток. На його основі можна будувати всю систему показників (індикаторів), які визначають стан фінансової безпеки
суб’єктів підприємництва і є кількісними характеристиками
стану фінансової діяльності.
У встановленні рівня фінансової безпеки суб’єктів підприємництва важливу роль відіграють не самі показники, а їх порогові значення, тобто граничні величини, недотримання яких
призводить до якісних змін економічної системи. Якщо весь
комплекс показників лежить у межах допустимих значень, це
свідчить про реальну фінансову безпеку.
За результатами проведених досліджень середній рівень фінансової безпеки підприємства характеризується досягненням
останнім фінансово-економічної стійкості та його здатністю до
адаптації (рівень фінансової безпеки розраховується за допомогою певних коефіцієнтів). Значну вагу в забезпеченні фінансової безпеки має інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства. Якщо останнє використовує інвестиції для інноваційного
розвитку, то ймовірність підвищення його фінансової стійкості зростає в кілька разів. На жаль, інноваційна активність підприємств України недостатньо висока. Як свідчать статистичні
дані, впровадження інновацій на промислових підприємствах
відбувається в основному за рахунок коштів останніх, що знижує їх активність у розробленні інновацій. Розвиток інноваційної діяльності підприємств за рахунок інвестицій дасть їм змогу поліпшити своє фінансове становище.
В Україні іноземних інвесторів як об’єктів інвестування залучають у промисловість, на розвиток якої витрачається 31,0 %
грошових вкладень, ремонт автомобілів — 13,0 %, будівництво
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(2,8 %), сільське господарство (1,4 %). Недостатній обсяг іноземних інвестицій спрямовано в такі галузі економіки, як освіта, охорона здоров’я, комунальне господарство. Інвестиційний
аспект вітчизняної економіки має пасивний характер. Слабо інвестуються галузі, які забезпечують конкурентоспроможність
економіки країни.
Здійснення постійного моніторингу загроз та критичних ризиків, створення умов для ефективної діяльності суб’єкта підприємництва можуть забезпечити стабільний фінансово-економічний стан та фінансову безпеку підприємства. В умовах
євроінтеграції України у вітчизняних суб’єктів підприємництва виникає необхідність приділити більше уваги зовнішнім
загрозам та критичним ризикам як можливим джерелам дестабілізації економічної безпеки.
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